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Kibice Radomiaka poranili żonę znanego olimpijczyka

POLOWANIE
NA NIDĘ
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Spravvdź, nwże uygrałeś
Wamraj zgłosiło się 4 =!)'cięzcózv

ROK XlV NR212(13916) CENA SOgr (5000 Zł)

Kto pozwolił na wycinkę?
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~dły wczoraj cztery wielkłe
kaszła nyros~przyui.SandomterskiejwTamobrzegu .Wtensposób

Pod siekierami robotników drogowych

....,

oczyszczono• teren pod budowt kanalizacji burzowej. KilkadziesU.t
~asłfpnych drzew czeka na śmierć pod siekierami.
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W Tarnobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkamowej, na której terenie
robione S$( wykopy, nikt nic nie wie
owycince, ani o prowadzonych pracach. Prac:.ownik działu technicznego obiecał zainteresować si~
spraWIJ. Zleceniodawcą robót okazalasi~ Wojewódzka Dyrekcja Dróg
Miejskich.
-Tak, budujemy tam Jr.:.analizacj~
i chodnik, ale wykonawcą robótjest
.Budocop" - oświadczył dyrektor
Staszczak. - Jeśli tną kasztany, to
pewnie uzyskali na to zgod~ wojewódzkiego konserwatora przyrody.
W biurze konserwatora dowiedzieliś my si~, te wydawanie dec}'2ji
o wyci nce drzew lety w sestii władz

miejskich. Z kolei Iwona Łącz, która
zajmuje si~ tym w Urz~zie Miasta,
twierdzi, te nie wydawała nikomu
takiego pozwolenia.
-Rocznie zezwalamy na wyci~cie
około 4{1 drzew, zwykle z powodu
zagrożenia dla budynków mieszkalnych i bezpieczeństwa ruchu drosowego - wyjaśniła obiecując, te
sprawdzi co si~ dzieje przy ul. Sandomierskiej.
Przyokazji dowiedzieliśmy s i~. te
kasztanysą kruche i nie powinny być
sadzone przy szosach. Nie oznacza
to jednak., że wolno je wycinać bez
pozwolenia. Chyba, że ... nikt nie
widzi. Tym razem widzieli wszystko
nasi czytelnicy.
(pas)

Wiadomości dnia

Wszystko
o Lidze Mistrzów

* Wojska NATO kontynUuj!\
naloty na pozycje Serbów w
Bośni. Rosja zarzuca sojuszowi
mordowanie dzieci - str. 4
• Miehaił Gorbaczow nie

opro-

•a.

[mon)

Kłek:e są wstrzłlśnitte wyczynem kibiców Radomiaka, którzy w nledzielf wieczorem obrzucili kamieniami
ranna została znana kielecb lekarłul, łona olimpijczyka z
1972 roku i dwukrotnego mstrza Polskl wjeidzie figurowej na lodzie, obecnie równiet znanego lekarza
Adama Brodeckiego. Dr Halina Brodecka -wojewódzki konsultantdennatołogii po skomplikowanej operacji
głowy nadal przebywa na Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego.
wracajęcy z Warszawyekspres ,.Nida". W poc'-9u

W niedziel~ w Radomiu odbywał
trzecioligowy mecz piłki nożnej
Radomiaka z Koroną. Radomianie
rozjuszeni porażką swojej drużyny
z pałkami i łańcuchami rozpocz~li polowanie na pociągi, którymi kibice Korony mieli wracać do
Kielc.
Słuiha Ochrony Kolt! po cichu
wysłała
kielczan wcześniejszym
poc..il!,clem osobowym, więc radomianie wytadowali wścieklość na ekspresie ,.Nida", którymje(.ballludl.ie nie
~~cy pojęda o meczu. Ponad dwustu kibiców ustawiło si~ wzdłuż
torów zaraz za rogatkami miasta i na
si~

komend~ obrzuciło p~dzący pociąg
setkami kamieni. Wracąjąca z nau-

kowej konferencji w Kopenhadze
dr Halina Brodecka została trafiona
w glow~. Mocno krwawiącej pasażerce udzielił pierwszej pomocy
przypadkowo jadący tym samym
wagonem lekarz. Rann~ opatnono
dams~ apaszk" bo w pociQu nie

Konstytu-

Wirek"wRudzieŚhpkiej-str.J

łdol 6.

W porównaniu z dziećmi sprzed
dwudziestu lal, obecne mają słabszy
kościec, m.in. z powodu złego odży
wiania. Pożywienie dziecka musi
b )i pełnowartościowe. "Pepsi cola",
"snickersy"' i rozmaite chrupki nie
mogą zastąpić soku, owoców czy
kromki chleba, nawet ze zwykłą
margaryną. Drusie śniadanie nie
musi b)i obfite. Wystarczy jabłko,

* Minister
Bartoszewski
stwierdził, że wypowiedzi prezydenta Jełcynaw sprawie rozszerzenia NATO budzą niepok6j-str.3.

oodży·

, .uro-

pdn.,.

k.K.lub
tyczne,

Kradzież

Jezusa
WczoraJ, na cmentarzu KumunaiIIJ'm przy ulicy Dtupej w Ostrowcu,
liiemany sprawca sknadl nagrobek
W)'konany z czameco granitu.
NaJIObek był ozdobiony metalowym, nierdzewnym krzyżem z postacią Jezusa. Jego wartość wynosi
SOOzt.
(an)

Jak wyjaśnił nam zastępca naczelnika stacji ds. przewozów pasażers
kich w Kielcach Ireneusz Mogiela
każdy kierownik pociągu ma przesz-

- Przed wyjściem do szkoly dziecko musi zieśt śniadanie, 1. około godziny
10, 11 - obowiązkowo drugie śniadanie. JdU tego nie zrobi, grozi mu niedocukrzenie mózgu, a w efekcjie ospa!ośt l brak koncentracji - m6wi kierownik
Poradni Medycyny Szkolnej w Kielcach Reclna Wlncewkz.

• Nawiłtzano kontakt dtwi,_
kowy z ośmioma zasypanymi
górnikami w Kpalnl ,.Nowy

•&«hi·

RM.

Do szkoły ze śniadaniem!

cyjnej w charaktene świadka
,.zewzglfdu na szereg obiektywnych przyczyn•- str. 3

:znicei

rzyszydziś piłce nożnej- powiedział

dr Adam Brodecki, który do dziś
czynnie działa na rzecz popularyzacji łyżwiarstwa wśród naj młodszych.
- Zastanniam się ery sport, który
niesie strach i miszezenie ma jeszcze

kolenie w udzielaniu pierwszej
pomocy i musi mieć z sobą apteczk~.
ale podczas ataku na ,.Nidę" akurat
był on w Innej częki podljgu l nie
mógł dotrzet do rannej. Kiedy musi~
to udało uznał, że jest ona pod
fachową opieką i można zawietć ją
do Kielc. Na pytanie dlaczeso
obsługa ekspresu nie ostrzegła pasaterów o tym, te w Radomiu trwa
bitwa na kamienie (pierwsze poeluf
obrzucono tu jut kilka godzin wadniej, o a;ym kolejarze wiedzieli)
naczelnik Mogieła odpowiedział, te
.,PKP bierze odpowiedzialność za
bezpieczeństwo pasaterów i byłoby
dziwne, gdyby informowano ich, te
są zagroteni".
Jak dowiedzieliśmy si~ przed
samym zamkni~ciem gazety stan
dr Brodeckiej systematycznie si~
poprawia. Do tej pory o jej zdrowie
nie pytał nikt z Polskich Kolei Państ
wowych.
ZBIGNIEW OLEJARCZVK

Mamy coraz słabsze dzieci

btdzjezeznawałprzedKomisjat
Odpow;edzialnoścł

było aptec:zld z jednym chotby bandarem. W takim stanie dojechała do
Kielc, sdzie nie tylko nie przygotowano dla niej karetki, ale jeszcze
kazano złotyć zeznania w kolejowym komisańacie. Dopiero potem
mąż lllÓił zawid:ć ją do szpitala,
gdzie okazało s i~, że konieczna jest
natychmiastowa operacja, którą
przeprowadzono tej samej nocy.
- Od dziecka tyłem sportem,
byłem kibicem polskiego futbolu,
chodziłem na mecze, ale nie pami~
tam takiej fali przemocy, która towa-

sruszka, albo kanapka z

Zdaniem R. Wincewicz, szkoła
powinna dbać nie tylko o rozwój
umysłowy
ucznia,
ale także
fizyczny. Nauczyciele winni wiedzieć, czy ich wychowankowie nie
są głodni. Samo dzieckonigdy si~ do
tego nie przyzna.
(el)

ONKURENCJA NIE MA
Współpracownicy kieleckiego kuratora oświaty Andruja Snu&a mówią o
nim: przyjaciel LiRoya. Kuratoruprzecza:- NiejestemjeJo przyjacielem. Szanliję jednak bunt przeciwko nijakości, chociażjego rorma mnie prze nb..

Wyzorisku~~rodzicemówilłCdodzlecl,ucznlo11-iedonauczycieJi, młodzid
między~ URoy woimi tekstami tylko nagłośnił i usankcjononł zdl.icunie.
Wierzę, że za kilkanaście lat sam URoy- właściciel Pr'Y"'lllnej [inny - będrie z
dzleckiemnaręceudekałpnedbłuz:pnieminnychmałolatów.DiateJOWJda.iemi

się, fe

d mJodzi ludzie mog:~~ zmienił to miasto.
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Skuteczny w leczeniu :
• tylaków

kończyn

dolnych

zapaleń eył
"zmęczenia nóg"

•

El
LUITPOLO

•
• krwiaków, stłuczeń,
siniaków i obrzęków
Dostępny w aptekach bez recepty
Pned utyciem zapoznaj się :z ulot.Mm

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Druga rata podatku drogowego do 15 wneśnia

Zapłać,

bo komputer odnajdzie

Termin ptab'lości drugiej raty podatku drogowego mija 15 wrześnili br. Z. zwłokt nalicune *4 odseUU

-0,16proc.zakatdydzjeń.Niektórzywłaśclcielesamochodówmusz.lłterazzapłacićponad3002ł.Tokaraza

uchylanie •łf przez kilka lat od płacenie podatku.

W wię:kszości kieleckich gmin
wysokość podatku drogowea;o W)'2·
n aczono na poziomie górnej granicy
ustalonej przez ministra finansów.
Np. w Kielcach, Busku, Starachowicach, Imielnie u!ytkownicy pojazdów płaq rocznie następujące
stawki: 38 zł (pojemność do 900 cm
sześc.), 69 zł (poj. 901 - 1300), 87 zł
(poj. 1301 - 1500), 138 zł (poj.

Fot. P. Polak

Wejśde do skarbca

PKO SA obiecuje kredyty dla lekany

Bankkobiet
PoRad trzy tony waU. drzwi od skarbca depozytowego w kleleckim
odd:dł;le banku PKO SA. Uczestnicy wczorajszej konferencji prasowej
w PKO SA mogli zwiedzić pomieszczenia skarbca tylko dlatego, te
depozytjeszcze nie drlała. Po uruchomleniu dosłfp bfd.!l tu mieli tylko
uprawnieni ptKOWnicy l klienci.
Dyrekcja banku

wczoraj

zorganizowała

"premier~ prasową"

odda·

nej niedawno do użytku nowej sic·
dziby PKO SA w Kielcach. Zaadaptowany dla potneb nowego użyt
kownika dawny budynek filharmonii robi, w porównaniu z dotychczasową siedz1bą banku, duże wra-

tenie. Marmur,

szkło,

aluminium.

Poprzcdnich lokatorów przypomina
jedynie letąCI gdzieś przy schodach
wiodących

do skarbca... gitara.
Zarówno pracownicy,jak i klienci

maj11 w nowej siedzibie o niebo lepsze warunki do robienia interesów.
A te, jak zapewniła dyrektor
oddziału Lycyna Nowak, idą znakomicie. Kielecki oddział był w ubieg·
lym roku w wewn~trznym rankingu

PKO SA notowany na 8 - 9 pozycji
wśród 37 tego typu placówek
w kraju. W tym roku spadł na liście
o kilka miejsc w dół, podobno z racji
ogromnych wydatków związanych
z budową nowej siedziby. Jak wielkie były to wydatki, pani dyrektor
nic chciała ujawnić. Nic wie tego
ponoć nawet wi~kszość pracowników.
O kondycji finansowej i planach
banku infonnowało wczoraj }(}-osobowe, w całości sfeminizowane, kierownictwo finny. PKO SA chce
w najbli1sZym czasie uruchomić np.
bankomat, a tak.te nową linię: kredy·
tową - dla lclwzy ufllldzających
prywatne gabinety.
(pot)

!SOl - 1600). Najwyts::z.ą kwot~
-764 zł- ustalono dla samochodów

o

pojemności
2.500cmsześc.

silnika

powy!ej

Mniejsze gminy zadecydowały
o przyznaniu ulg. W Piekoszowic
właściciele samochodów z kataliza·
torami płacą połowę: rocznej stawki.
W Strawczynie podatek od ciąg·
n ików obnitonoz 22 do 20 zł (poj. do
4.000) i z 51 do SO zł (poj. powytej
4.000). Zmniejszono te! stawki za
posiadanie przyczep: z 63 do 50 z l (l
- 5 ton) i z 96 do 80 zł (S - 20 ton).
SkompaterJl.Owane urzędy miejskie nie maj~ problemu ze malezle-

Wponledzilłek1ritaoremwStvor

kowielduowca,.fiata IUip•u,jec:hału
rowti'Z)'Słę.Starsrymęiczyulz&i... u

miejsaJ.KJerowca.,lbta" lja..,zllim

............,n.

Do tragedii doszło o godzinie20.15
na ul Piłsuds.kieco. Swiadkowie widzie·
li, jak jadęcy "fiat 126p" z radomską
re;iestracj~ najechał na rower, którym

jechałswszymę:żczyzna,anastę:pnie
wpadł na chodnik i po staranowaniu
znaku drogowego rozbił się: na metalo-

wym

płocie.

Z samochodu

wybiegło

dwóch mę:tczyzn, którzy uciekli.
W dokumentach malezionych
wsamochodzie było m.in. s berowanie
na egzamin na prawo jazdy. Nie wiadomo jednak. kto miał zdawat egzamin- kierowca czy pasa!er.
(JUS)

Fałszywe w obrocie
Waon,i ruo w ostrowiet"kim Banku
SpólbleiCZJIIl bsjerłta natrafiła na f.ał
szywybmbotjednomillonowy. Wtladł:a

........ ..,....,..

W ostatnich tygodniach miejscowe
banki zakwestionowały kilka fałszywych
baknołów o wysokim nominale. Proku·
ratura przypuszcza, :te rozprowadza je
zorganizowanasiatkaprzestę:pcza. (Ul)

Zalotydele FuDdaQI

,.BezpiK:ZJłC

Droci,.IIZ&odnillwa~ ostatnleszaec6ł1 prud jej njestratj~ w sĄdzie.

Procedurapowolania fundacji opó·
tnila się:- powodem urlopy. Wczonl,j
zebrano dokumenty do opracowania
aktu notarialnego i złotenia go w
ądzie rejestrowym w Warszawie.
Fundatorzy, Y>iród którychjest redakcja.Słowa Ludu~, uznali, i! jednym z
pierwszych zadań fundacji bę:dzie
pomoc w przygotowaniach pedagogów
do nauczania nowego przedmiotu wychowania ł.omunibcyjnego. (kk)

Droższe

blletynatrasadl.,.kriłszycb(l - 10)

km - o 11,1 proc. Natrasac:bdłuhzych
tylkoos,Jproe.
Za przejazd pociągiem osobowym z
Kielc do Zagnańska, Wolicy, Rytoszyna, trzeba bę:dzie zapłacić 1,6 zł
(przed, pod~ 1,5 zł), do Radomia
5,9zł(poprzednioS,Szł) -zwykły i 88,5
(82,5)- pospiesmy. Pociąsicm pospie·
sznymdoKrakowadojedziemyza 11,4

- Nie mamy jeszcze okolkmośd
awarii nlcarldwwydzialewaJcowni
drobnej Huty .,Ostrewiee" S.A. polriedzialwczo~ szef Prokuratary

Rejonowej, Andrzej G4Smisiewia.
- Postępowanie wyjaśni~~ pod
naszym nadzorem prowadzi miejscowa policja.

Z czwartku na

piątek.

OJCA
Pnc::ownicy

Zaklad4Slł'

Kamienia Budowloego

pocijętod~ęozasię&nłtdu.opinii

wojewody w sprawie odwalania
dyrektora przedsiębiorstwa.

Jest to jut trzecia próba usuni~
cia dyrektora Andruja Usb w
ciągu trzech lat. Pracownicy zarzucają mu wstrzymywanie podpisa-

najdrożej

zł (poprzednio 10,8zł),aekspresem do
Gdyni za 29 zł plus 4 zł za miejscówkę:

(do podwytki 27,4 plus 4 zł). Bilet na
"Nidę:" do WuWJ.wyw li tłasic kosztuje 18,6złplusmicjscówka(zdrotało
1,2zł), a w l klasie -27,9zł plusmiejscówka(zdro!al o 1,8 zł). Za pospieszny
do Warnawy tneba zapłacić 13,95 zł
(o90grwię:cej),doWroclawia-17,2S

(dro!cj o 1,05 zł), a do Skartyska-Kam. - 5,25 (drotcj o lO gr.). Bilet na
pocią& osobowy do Wrocławia kosztuje 11,5 zł (dotychczas 10,8 zł), do

~
~

Tamobrzeslde
Maksymalne stawki podatku od
środków transporta nie ~ obniżone
w Tamobrugu. Pierwsza rata
podatku wpłyn~la od wię:ts:zości
podatników w tenninie, ale jetcli
ktoś o tym obowiązku zapomniał,
otrzymał od urzę:du upomnienie
o uregulowanie zaległości wraz
z odsetkami.
O ZO proc. obnll;yla podatek palna
Oi.arów. Pierwsza rata została przez
wi~kszość
właścicieli
pojazdów

podobnie do sabotatu w hucie.
Dyrektor ds. technicznych, Stanlslaw Ostrowski twierdzi, te ciągle
nie jest to klarowna sprawa. Awa·
ria., jego zdaniem, nie miała podłata technicznego. Policja przesłu·
chałajut wszystkich pracowników
nocnej zmiany i nie doszłajeszcze
do niczego.
(u )

nia układu zbiorowego, a co za tym
idzie poelwytek oraz niezmienne
stawki ekwiwalentu odzietowego i
deputatu wę::glowego.
Jak nam nieoficjalnie wiadomo
zakład ma rundusze na niewielicie
podwytki. łeb przeprowadzenie
zaletyjednał od rozmów związko
wców z dyrekcją, a do tych nie
dochodzi.
(00)

Niezwykle atrakcyjny WJłd&
samochodowy, wzoro.".,.,. aa orzanł
zcnranych w USA, po raz pierwszy
w Europie roz.qrany zostanie u toru
.,Kieiee• 14 pa1dzlemlb l et;o roku zapowiada prues Automobilkluba
KłeiMklqo Wlodz:l,nderz W!Sjdkłe

wta.
W USA milio ny widzów pasjosamochodowych rozgrywanych na toracb
owalnych, gwarantujących publiczności
dokładne
obserwowanie
zawodów od startu d o mety. Najsłynniejszy tor w Indianapolis ma
długość 4 km, ale jest wiele krót·
szych, np. torw Richmo nd-1,2k.m.
- Jedynym porównywalnym
torem w Polsce jest mała Jlłtla toru
"Kielce" w Miedzianej Górze, odłu·
gości 114 m i w kształcłc owalu
- mówi prezes Wójcikicwicz. - Na
początek
proponujemy zawodnikom dystans 88 okrą!cń. Oczeku·
jemy na Zgłoszenia sponsorów wyś
nują się: tysiącami wyścigów
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Mithal Pa6k.a
konkurs na
ordyDalGra Oddziału Ortopedyc:znea:o Wojewó4h.ldq:o Szpitala lapolooero wKielcac:h.
Komisja, składająca si~ z przed·
stawicieli Wydziału Zdrowia UW,
dyrekcji szpitala, Izby Lekarskiej
i Piclę:gniarslr.iej oraz Medycznego
Towarzystwa Naukowego, wyłoniła
M. Pańk~ spośród trzech kandydatów- oprócz zwycię:zcy w konkursie
brał udział długoletni ordynator
ortopedii, doc. Ryszard Leydo om
Witold Niedzielski, były ordynator
szpitala w Busku, obecnie pracujący
w przychodni w .,Iskrze•.
Michał
Pańka jest lekarzem
z 23-letnim staicm pracy, od 18 lat
pracującym w szpitalu na Czarno·
wic, specjalistą U stopnia chirurgii
urazowo-ortopedycznej.
(bas)

424-80), zastępca red. naczelnego: Andne:l ZAt.UCKl (tel. 459-19),

sekretanredakcji-Gnegon.ŚCI'MARSKI- (tei.472-55). Działreportaiu (459-19), Działml-lsld(443-45),Działekonomiczno-polltyczny
CZ)'hiłnika.ml
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Za wystawienie biletu w pociągu
przez konduktora na trasie do 100 km
zapłacimy 2 zł a powytc:j 100 km- 4 zł.
Jazda bez biletu kosztuje 50 zł (wcześ
niej 40zł).
Biletymiesię:cmezdro!ejąod l paź
dziernika. Na trasie do 20 km kosztoWit bę:dą35,2 zł (o2, 2 zł drotej), do 30
km- 50,6 zł (poprzednio 48,4 zł), a od
40 do
zł (wcześniej 72,6 zł).
(el)

tou, s,., S)'Jiowa i Wadi
(teł.
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Msza iw. ialobu o4prawiou zostaaie 13.1X.I995 r. o colz. 16

(321-543), Dzi.t apolec:zno-łulłtur~~lny (422-63). Dział l~ z
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Michał Pańka

w kościele iw. Mabymiliua s~d autui wyprowacb:eaie ZIIW'łqo
aa c-eatan wCebyaie
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na krótkich

.JERZY MALUDZIŃSKI
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cigów,októrych~ewkrótccbar
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Częstochowy- 7 zł (6,6 zł), a do Skar!yskaJ,Szł(J,lzł).

Z&lęłtoli• ble• :uwiadam.iuay, ie IO.IX.I995 r. uauł
pndywszy lat12 aasz •koc:blDJ ~ ojcirc l Uia4ek

z Hotela Swiętoknyskie1o w Crdzyaie

Sl

jak już
prawdo-

Podcz:as p~tkowego posiedzenia
Rady Pracowniczej PifK:zowskkh

PANU DYREKTOROWI

wspóla:acb z powoda ~mieni

rów ta.kte sobie raduj. W Busku,
gdzie z płatnością zalega ok.. 30 proc.
właścicieli samochodów, rozesłano
jut 700 zawiadomień.

Odwoływanie "kamiennego" szefa

..... JANUSZOWI KOWALClYKOWI
alębokie wynuy

Urzę:dy nie posiadające kompute-

Indianapolis
Przesłuchiwanie zmiany pod Kielcami

bilety,

Od poniedziałku jd.d:złDlJ dretej
PKP. Podwyib cen biletów wyniosła
f;ndrdo 6 proc. Nl,lbardrlej zdrehly

wię:kszymizaległościami.

zapłacona w tenninic. Url4,d niejest
skomputeryZowany i urz~dnicy
muszą przeglądać karty pojazdów,
aby wyszukać dłutników.
Wuy~ey dłuiniq S1J natomiast
w ewidenc;ji kompaterowej Urzędu
Miasta." Staszolrie. Tu w pierwszym
półroczu nic wpłacono oŁ 30 proc.
podatku drO&owego. Rada Miasta
nie zdecydowała się: na obnitenie
stawek. Nie obniŻDno stawek nhmld
w Sandonrlerzu. Spośród planowanych na cały rok dochodów od osób
prawnych z tego tytułu - blisko
195 tys. zł - wpłyllfiO 38 proc. tej
sumy.
Na obni!enie stawek podatku od
przyczep ciągnikowych n&letących
do o!JÓb fizycznych, posiadaj~cych
gospodarstwo rolne,a nie prowadzą
cych działalności aospodarczej, zdc·
cydowno się: w Opatowie - z proponowanych przez ministerstwo 63 zł
do20.

Zatarta walcarka w Hucie "Ostrowiec"

infonnowaliśmy, doszło

Śmierć rowerzysty Fundacja tuż, tuż

niem nazwisk podatni.k6w uchyl~łl
qcb się DCl płKenla. - Dotarcie do
takich osób jest kwestią czasu mówi skarbmk UM w Kielcach
Borusław Oeslelskl. - Zawiadomienia wysyłamy najpierw tym, z naj-

(501--&3), Dział aportowy (526- 36).
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Pned Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej

e...,

Gorbaczow
~= nie będzie zeznawal
rów,

ilnicy

-.....
ozy m
pro<,

liasta
tenie

E
f~ sk~
C.

tej

Michaił Gorbac.J:ow nie btdzie zaznawał przed Komlsj4 OdpowJ.
Konstytucyjnej w charakterze świad ka .,ze wzglfdu 1\8 szereg obłektywnych przyczyn". List Gorbaczowa do przewodniczącego
Komisji Jenego W18łra (SLD), odezytano na jej wczorajszym ~iedze.
niu. Zdaniem Wojciecha Jaruzelskiego, Gorbaczow potwierdza to, co
on sam wMIIokrotnie mówił l co zeznała Yfitks:r.ośt świadków.
Komisja rozpatruje wstępny czenla utycia jakiejkolwiek motliwniosek o pociągnięcie do odpo- woścł
wykorzystania
wojsk
wiedzialności przed Trybunałem
państw-czk:lnkówUkładu WarszaStanu osób związanych z wprowa- wsklego do Ingerencji w wewnęt
dzeniem l realizacją stanu wojen- rzne sprawy kraju.
nego w Polsce. Wniosek o powoła
Zdaniem b. sekretarza generalnie przed Komisję Michaiła Gorba- nego KC KPZR, .rzeczą oczywistą
czowa został zk:ltony przed waka- jest to, te wprowadzenie stanu
c)aml.
wojennego w Polsce byto uwarunGorbaczow podkreślił w liście, kowane nie tylko narastającym
:te Jaruzelski, będąc 1sekretarzem wewnętrznym, społe~no-polity
KC PZPR, podejmował wszystkie, cznym kryzysem, lecz równie:t: ści
Jetące w jego motllwościach, śro
śle związanych z tym wzrostem
dki w celu wyprowadzenia Polskl z naplęc w stosunkach polskokryzysu społeczno-politycznego radzieckich. W tych warunkach,
drogą pokojową i dątył do wyłągen. Wojelech Jaruzelski był zmu-

dzialnołcl

szony wziąć na siebie podjęcie ze
wszech miar trudnej decyzji, ktOm
-według mojej oceny- była w tym
czasie wyborem, motna. powiedzieć, mniejszego zła~.
Gorbaczow dodaje, :ł:e decyzję
o wprowadzeniu stanu wojennego
w Polsce bardziej motna nazwać
krokiem administracyjno - politycznym, aniteli wojennym, Jakkolwiek przygotowana była l realizowana przy pomocy sil wojskowych
l policyjnych~.
~Na ile mi wiadomo, w latach
poprzedzających
wydarzenia
W. Jaruzelski był przeciwny wykorzystaniu armil w celu likwidacji
niepokojów. Kroki przedsięwzięte
przezniego w 1981 r., były niewąt
pliwie wymuszone~ - napisał b.
sekretarz generalny KC KPZR.
(PAP)

"P)

is

~~~

''"'
•""k.luha
,..;..
mo-

l)racb

r~~i
~l-

Hm.

1nym

Władysław
Bartoszewski,
minister spraw zagranicznych, powiedział wczoraj
przed posiedzeniem rządu
dzjennikarzom, że stanowisko Połski w kwestii rozszerzenia NATO ,jest i pozostanie nie :zmienione" . Stwierdził, że ostatnie wypowiedzi
prezydenta Jelcyna dotyczące zarówno spraw rozszerzenia NATO, jak l konfliktów
w Bośni odbien11 z niepokojem .
,.Postrzeganie sojuszu pólnocnoatlantyckiego w kategoriach zimnoWOJennych, jako bloku wojskowego
skierowanego przeciw komukolwiekjest nie tylko bl~dne, ale i musi
budził niepokój" - dodał. Bartoszewski podkreślił, te Polska z zadowoleniem odnotowała przystąpie
nie Rosji do programu ,.Partnerstwa
dla pokoju• i podję:cie przez nią pol i-

Nasze stanowisko nie zmienione

Min. Bartoszewski o NATO
tycznegodialogu z NATO. Jego zdaniem, Ro~a powinna dostrzec
korzyści płynące z .konstruktywnej
współpracy z państwami sojuszu.
Polska ma pelną świadomość., te
rozszerzenie NATO jest procesem
zlotonym - mówi! Bartoszewski.
Lecz powmno mu towarzyszyć
umacnianie
ogólnoeuropejskich
rozwiązań oraz budowanie współ·
pracy mi~dzy NATO a państwami,
które pozostaną poza sojuszem,
w tym z Rosjłl - stwierdził. ,.Jest to
najlepszy sposób na przełamywanie
starych podzialóww Europie i budowanie nowej architektury bezpie·
czeństwa europejskiego" - dodał
Bartoszewski stwierdził także, te
rząd polskijest,.gł~boko zaintereso-

wany utrzymaniem jedności stanowiska wszystkich państw wobec
konniktu w b. Jugoslawii. Jest to
-doda! - istotny warunek rozwiąza
nia tego konfliktu. Powiedział także,
te Poisk.a liczy na dalszą skuteczną
i zgodną z dec~ami ONZ współ
prac~ wszystkich państw, które
mogą przyczynić si~ do rozwiązania
tego konfliktu.
Premier Józef Oleksy pytany
przez dziennikarzy o wypowiedt
ministra
spraw
zagranicznych
stwierdził, te jej me słyszał, lecz
minister Bartoszewski działa w imieniu rządu, koordynuje polityk~
zagraniczną rządu i wypowiada się:
w jego imieniu.
(PAP)
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sku w strefie bezpośredniego zagrożenia, po silnym tąpnięciu, jakle
mi&lo mlejsce11 bm. ponad 700 m pod ziemią- poinfonnował wczoraj
główny inżynier przygotowania produkcji, Zbigniew Jaglarz..
Wyjaśni!, że wstrzymana została
pracawszelkichurządzeń związanych t
prowadzeniem akcji ratowniczej w rejonie 8 zasypanych górników. W absolutnej ciszy, na trzykrotne stukanie
metalowym ~iem w rurociąg,
ratownikom odpowiedzialo równiet:
trzykrotne stukanie. Dla sprawdzenia
powtórtono uderzenia pi~ciokrotne.
Pi~ciokrotnym stukaniem odpowiedzielitetzasypanigómicy.
lntJaglarz powiedzial,że trudnojest
ocenił odległość na jakiej mogą b)t gór-

Dlaczego Wałęsa
Lech Wałtsa powinien otrzymać mandat na dokończenie dzieła ro:r.w obecnej sytuacji mifdzynarodowejjestnajwitkszym gwarantem niepodległości państwa, bfdz.ie stać na s trały toisamołci religijnej i narodowej Polaków, potrafi zachować równowagf
poliłyc:r.nJt wkraju-to główne powody, dla których, zdaniem przedstawicieli Krajowego Sztabu Wybon:::2:ego Wałfsy,jest on najlepszym kandydatem w wyborach prezydenckich. Wczoraj sztab po ra:r. pierwszy
spotkał sit z dziennikarzami.
poc:r.fłegow 1989 r.,

Szer sztabu, Jerzy Gwitdt poinfonnowal, te wszystkie, oprócz
KPN, ugrupowania wchodzą,ce
w skład Obozu Patriotycznego,
poparły kandydatur~ Wa/ę:sy. Nie
odpowiedział na pytania dziennikarzy, ile podpisów zebrano pod

wnioskiem o rejestracj~ kandydata,
nie ujawni! tet sposobów finansowania kampanii Wal~sy. Zapewni!,
te .rundusze poplyną z prawidło
wych żródeł". O samej kampanii
Gwitd;t: powiedzial, te bę:dzie ,.skromna, at do zaskoczenia".
(PAP)

Komentarze
Telewizyjne wysąpienle prezydenta Lecha Wałęsy oceniaJ~t poliOyey.

Posel Lidia Bililidek (PSL, woj. tarnohneskle) spodziewala się: innego
te prezydent
przedstawi strategi~ rozwoju kraju
przynajmniej na okres S-letniej
kadencji prezydenckiej oraz powie,
jak bę:dzie realizował swoje konsty·
tucyjne uprawnienia.
Posel Juliusz Jan Braun (UW, woj.
kieleckie) uwata, te wystąpienie
Lecha Wałęsybyłoelementem kampanii wyborczej, alejako prezydent
miał do niego prawo. Jest również
zdania, te głowa państwa ma racj~,
kiedy mówi, it wybory prezydenckie
wystąpienia. Sądz il a,

zadecydują o kierunku refonn na
najbli:tsze lata. Za absurdalny uwat.a
natomiast jego zarzut pod adresem
partii politycznych, te wystawiają,c
swoich kandydatów, chcą upolitycznić urząd prezydenta.
Posel Andrzej Słomski (SLD, woj.
ki eleclde) nie byi wystąp i eniem
zaskoczony. Lech Wałt:sa od pew·
nego czasu straszy komunistami
i postkomunistami, powrotem PRL.
Posel miałJednak nadziej~. te przed
wyborami pan prezydent przedstawi
spoleczeństwu

swoją

pozytywną

wizję przyszlości Poiski. Zamiast
tego .,ustawił si~ w pozycji do upadlego walczącego o reelekcj~".
(el)

Koelleja Konserwatywna nie bfdzle popierała kartdydatury Adama
Strzembosza na prezydenta - zdecydował wczoraj Za~d Główny tej
partii. KK postanowiła włączyćsłęlw kampanit na rzecz Hanny Gronkiewic:r.-Walt:r..

nicy w zasypanym wyrobisku, któreso
do wybrania pozostaje ot.. 100 m. Nie

Sekretarzgeneralny KK MarekKotlarski powiedział, te Koalicja u wata, iż
obecnie Hanna Gron.kiewicz-Wałtz ma
wi~ksze szanse na wygranie wyborów,
niż Adam Strzembosz. ,.Stoimy na stanowisku, te nalety jej pomóc w pokonaniu AleksandraKwaśniewskigoi Lecha
Wał~y. Dziś Hanna GronkiewiczWaltz ma l~ szans~. którą do niedawna

sposóbtet:oce n ii:ja.kdługopotrwaakcja,

która prowadzonajest w warunkach najwi~kszego z.~&rożenia tąpni~ciami.
Tąpni~ie spowodowało bezpośred
niośmierć 37-letniegosztygara zmian~>
wego. Ał~ ratownicz,. kontynuuj4zast~py kopalniane oraz ratownicy z Okr~
gowej i Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu.

(PAPl

Konferencja sztabu wyborczego

KK odchodzi od Stnembosza

:r. zasypanymi górnikami,

w Kopalni ,.Nowy Wirek" w Rudzie Śląskiej, ktOr:r.y znaleźli sit w wyrobi-

ka

Prezydent Lech Wałęsa spotka! się wczoraj w Warszniezredall:toramii)'IOFot. PAP/CAF
dnika .,Wprost"

mial Strzembosz - mote ~ednocl)t
wokół siebie obóz polityczny zdolny
przełamać hegemonię: sil postkomunis·
tycznych" -dodał Kotlarski. Podkreślil,
że KK rozstąje si~ ze Strzemboszem, ale
w przyjażni . Koalicja Konserwatywna
jako pierwsza wysunę:la kandydaturę
l prezesa Sądu Najwytszego na prezydenta.
(PAP)

Turek twierdzi, że tylko żartował

~~i~~e."!~~E~!!~,~~~ Zwolnienie przetrzymywanych turystów

Ziemi, które

nawiedziło Ił

bm.

mi~

lodzin,.6a7ranoPodhale,miałsił~4do

Sstopni w 12-stopniowej stali MSK 64,

co odpowiada 3,2 stopnia w skali Rich-

Czarnym Dunajcem a Podczerwonym.
Wstrząsy zostały silnie odczute przez
mieszkańców tych terenów. Huk obudzil ludzi, przesuwały si~ meble. (PAP)

W EKORADIU o sprzątaniu
Dził

w EKORADlU, emitowanym

f'TUZ roZgłośni~ w Kielcach, o sprzątaniu,

któreod~zics~ 15,16 i 17wrzdnia. O
fl.rzr&otowaniach i orpnizacji tego przeds~wz~ ~ .. mówić przedstawiciele

ró:ł:nych instytucji z woj. kieleck.ieso,
radomsk.iea;oitarnobrzeskiego. Wcz.as.e
audycji, emitowanej od godL ll.lOdo 12,

czynny~zieteiefonwKielcach,68-24-

62{G--41).

Polowa przetrzymywanych polskich turystów

wyjechała

we

wtorek

ranodokraju-powiedDałagencjiReuteraMustafaTurkyurt.wtaSciclel

hotelu w Ayvalik (zachodnia Turcja), któremu organizatorzy polskiej
wycieczki nie zapłacili za ich pobyt
Ambasador Pols.ki w Turcji Wojciech Hensel powiedzial Reuterowi,
tejego ambasada udzieliła hotelowi
zapewnień, te zapłac i rachunek. za
pobyt Polaków. Doda!, te reszta
uczestników wycieczki wyjedzie do
kraju w najbli:tszy weekend, zgodnie
z programem pobytu.
Ambasador oświadczy ł, te nie

wie, od kiedy Turkyurt przetrzymywał polskich turystów, ale o sprawie
dowiedział si~ w piątek. Do Ayvaliku udał si~ polski konsul generalny
i skontaktowal si~ z właścicielem
hotelu, aby udzielit mu niezbę:d
nych gwarancji finansowych.
Turkyurt powiedział póżniej
Reuterowi, te rozmawiał z konsu-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Iem i te problem został rozwiązany.
Właściciel hotelu odebrai pasz·
porty k.ilkudziesi~ciu (według agen·
cji Reutera około 75) polskim turystom, domagąjąc sit: zapłacenia zale·
glych naletności w wysokości 60 tys.
dol., które by! mu winien organizator wycieczki - biuro ,.Juventur
Piast"zGiiwic.
Turkyurt groził zatrzymanym
turystom, 1e nie odda im paszportow, dopóki nie otrzyma pieni~dzy.
Teraz twierdzi, te tylko tartowal.
(PA<
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Krótko
ze świata
Jelcyn odmawia
spotkania z Rabinem
~flmo wseystkkh lznelsJdch W)'Sił
k.W, prezydent RoQI Borys Jelcyn nie
spotka się w czwartek z pneb~~c:ym
wtedy w Moskwie premierem Iznttla
lecbakiem Rabinem.
Oficjalneuz.asadnienie:Jelcynjest
na urlopiedokładnie w tych dniach,
kiedy Rabm znajduje si~ na miej5CU.
Prcmier l zraela(jednocu:śnieminis

terobrony)przedprzybydemdoRosji
skladaodwtorkuwizyt~naUkrainie.

lzraelskietródladyplom.atyczneuwate Jelcyn rozmyślnie lekcewaty
Rabina z powodu ~odepthni9CiaM
przez niego RosJi od procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i innych
dokonywanych w regionie uregulowań.
(PAP)
tają,

Konsultacje
w Groznym
T~~ konsultaqe sz.efa rosyjskiej
delepqi ~d owej na TOZJn011l"ll urqu·
lowanlu konnitiu w Cuezenil a: PrlY·
wOdl:lllli republiki.
Mająb}tdopracowaneporozumie

nia wojskowe i negocjatorzy mają
przystąpić do przygotowaniaporozumienia politycznego.
(PAP)

Kurdowie o pokoju
Pnedsta'lridele dwóch cJóWIIyclJ
Kurdów lnll:k.lclJ - DemoluatycmeJPattii KurdyRamii P.trlotyavuponń

cn~ejUnHKurdystanurozpoezęliwczo

r1J w Dublinie

Wstrząsy

w Kobe

Tfl.(Sienie ziemi o s.lle 3,9 stopni
w ot'll'll"lej skali Riehlua nawledrilo
waoriJnadrantmrejoncenlllllnej
Japonii, w tym lalde miasto Kobe.
Bylo to drugie poważniejsze t~
sieniewtej~cijapońskiegoarchi

peiagu w ciągu ostatnich 24 godzin.
Równiet wczor~ trz~ienie o sile 4,S
stopni odnotowano w rejonie Tokio.
Brak doniesień na temat skutków obu
katak.liunów.
(PAP)

24 ofiary eksplozji
w autobusie
Aulobas wiOU!ey lO pasaitrów oraz
ldlka kanistrów belll)"liY i butli a: pum
w

NUMER212

e Rosja Zlirzuca sojuszowi zabijanie dzieci i żąda informacji

e

Wysłannik

Mię

USA znowu rozmawia

we l

NATO ciągle atakuje
n
pozycje Serbó""
Okolicą Sarajewa wstrząsały w nocy z poniedziałku na
wtorek potężne wybuchy. Samoloty NATO kontynuowały
atakJ na pozycje l obiekty serbskie, próbując zmusić bo~
niackJch Serbów do wycofania broni ciężkiej z dwudziestokilometrowej strefy wokół stolicy BIH. Około północy
słychać też było działa Sił Szybkiego Reagowania, stacjonujących na górze lgman.

Ataki NATO koncentrowały si~ n.a
koszarach serbst.ich wLukawicy (połud
niowe przedmieście Sarajewa) i n.a Vogoszczy(napółnocodstolicy),gdzie

jak się: przypuszcza- Serbowie zgromadzili znaczną ilość broni ci~iej.
Przywódca bośniackich Serbów
Radovan Karadz~ pot~pił utycie w niedzielę: przez NATO pocisków samosterujących. tomaha wir. M
jako .nie sprowolr.owant barbarzyńską alr.c~·- W liłcie
do prezydenta USA Billa Qintona, prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i premiera
Wielkiej Brytanii Jobn.a Majora, wyraził
pogląd, te .najpot~iejszysojusz wojskowy na świecie otwarcie bierze stron~
naszych wrogów". Karadzić twierdzi, te
sily rządowe BiH zacz~ły jut wykorzystywać sytuacj~, powstałą w wyniku nalotów NATO.

Ławrow stwierdrił,

syjska ponownie

te delegacja row Radzie

postawiła

Bezpieczeństwa sprawę udost~pnienia

lei wzgórze Janj na północ od miejsco-

jej członkom memorandum podpisanqo przez ONZ i NATO, .które -jak
motn.l sądzić -jest podsta~ operacji
prowadzonej obecnie w Bołni•. Mamy
wszelk.ie podsta'lr'J do podejrzeń - oś
wiadczył rosyjski dyplomata - te
w memorandum tym zasady uzaodnień
mi~d.zy ONZ i NATO o utyciu siły w
Bo!ni wyszły poza wszelkie motliwe
ramy i zezwalai4 na naruszenie rezolucji
Rady Bezpieczeństwa, w tym- jak staje
si~ wiadome z rótnychtrOdel- na stosowanie siły nie tylko wokół stref beZpieczeństwa, lecz w istocie na całym obszarze Bośni, a nawet wobec obiektów na
terytoriach ąsiednich państw.
AmHybMki aq«jator Ricltanl Hoi-

wości

brool.eudałsię~4of.urepyuu.

Sily rządowe BiH informowały o
kolejnych sukcesach wojst.owych w
środkowejBoś ni, podtreślaj~tenieda
vme zobowiązanie do zaprzestania walk
wokół ONZ-owskich strefbezpieczeńs
twa nie omacza zawieszenia broni w
całymkraju.Muzułmanietwierdz4,tew
niedziel~ zdobyli miasto Vozuta, przejmu}\c tym samym kontro!~ nad wamą
drogąlączą~Zeni~zTuzJ,..Opanowali

Donji Vak.u[
Rosja urzuciła wczo~ wojskom
NATO 1110rdowanle serbskitli dlitd.
Rosja poaowaie zażądała pnedstatrienla aJoakom Rady Bez,itc:Ieństn ,.t.J!Je&O mtii!Oraodum podpisanego llliędą
ONZINATO,kt6restaloslępods~do
rozpoczędaatak6wlolniczycll•apo:eycje
bośalatklcbStrb61r".

Poinformował

o tym

agencj~

TASS

Pne4stawiciel Rosji Wita.lij Czurtia
i.t jdli Pakt nit ,osłucha
Moskwy, moi.t penratnie

powiedział,
ostnehń

uniodzitprocesotripok.ojonmu

Fot.PAP/CAF
stały prudstawiciel Rosji przy ONZ
Siergiej Ławrow po poniedziałkowym
pilnym posiedzeniu konsultacyjnym
Rady Bezpieczeństwa.

stęp~ turę dyskusji w spmrie !Wal •
podał Biały Do• w komulllbcle, opublikowurm u ukolicullie spotk.ula uJ1fJhzJch pntdstalridtli admlnlslncjl
amtrybńskicj 1 pmydłatet11 Billt11

Oialoaem.

Holbrooke ~dzie rozrnawi~ z przedstawicielami grupy kontaktowej oraz
.innymi sojusznitami z NATO'". (PAP)

~ rundę

rozmów
pokojowycli pCHI patronatem USA.
W zeszłym miesiącu przedstawiciele DPK i PUK podpisali w Droghed.zie pod Dublinem porozumienie
pokojowe. PodCU!i JSmiesi'rC)"walltw
północnym Iraku pom~dzy oboma
ugrupowaniami zgin~o ponad dwa
tysiące<OOb.
(PAP)

ebpiCH!ował

LUDU

półooeao-wsehodnltj

81"U)1il, powod.q~e tmitrt eo J!Ąjmn\ej
2Aos6b.
Tragiczny wypadek wydarzył si~
1.7SOk.ilometrównapółnocnywschód

od Sao Paulo, w poblitu maiego
miasta Pouso Redondo, w stanie Ser&ipe.".Autobusstanąlwpiomieniach.
Wszyscyznałdlisi~wogniu'"-powie

dzial szer policji w Pouso Redondo.

16 pasaterów autobusu doznało ci~t
kich poparzeń i zostało przewiezionych do szpitala w Ara~u.
(PAP)

81,54 mln Niemców
Wnost liabr :q:onów oraz spadek
liczbyurodzin i zmniejszona imignw:ja
ąlllwily, te • 1994 r. w Niemczecła po
raz kolejny vnalalo tempo przyroslit
ludnołd. Jak podal we wtorek Fedellllny U~d StatystycmywWiesbadem,
w kolk:u ubiecJqo roku mies:zblo
wNiemcueh81_s.lm!n osób, oZOI t)·s.,
(j.D,lproe...,witceinia:rokwcztśnitj.

W końcu 1993 r. zarejestrowano
przyrost liczby ludności o 363 tys.
(0,4 proc.), a w końcu 1992 r. o ok.
700tys.(0,9proc.).WI994r. przybyło

do N1emtec: 714 tys. obcokrajowców
(w 1993 r. 987 tys.). Równocu:śnie
wyjechało z RFN 621 tys. (710 tys.).
Tym samym nadwytka imigrantów
nad emigrantami zmniejszyła si~ do
IS3 tys. w porównaniu z 2n tys. w
199Jr
{PAP)

Trzydziestojednoletnia Keiko
Aokl z Osaki zabiła wtasn~~ Jedena-

siolein ił! córkf, byotrzymaćza nU.
pienifd;ze z ubezpieczenia na
życie -

poinformowała wczoraj

japońska

prasa.
Zabójstwa dziewczynki dokonała wspólnie ze swoim przyjacie·
Iem. Oboje polrzebowali pieniędzy
na kupno nowego mieszkania.

Dla pieniędzy
z ubezpieczenia

Chińska

USA ostrzegają
Spór także o finanse przed Indiami
konferencja kobiet

Na pełti'lsiOej konferenc:ji ONZ w SPf"•wie sytuacji kobiet, doszłowczoraj do
ostrego sporu wokół kwestii, kto zapłaci za niemałe koszty reallzacji ambitnej
.pła tformy działania", która ma być uehwalona na zakończenie obrad.
Doszło do ostrego podliatu mi~dzy
Krajeubogiestoj,natomiastnastanowikrajamibogatymiiuboJimi.Tepierwsze stu, te nawet najambitniejsza .plattwierdzą,te najlepszymi sposobami rozforma działania• będzie bezcclowa,jdli
wiązania tego problemu są zagraniczne
nieznajdą s i~ pieniądze na jej realizac~.
inwestycje i wewnę:trzne inwestycje.
(PAP)

Wmiarze odczuwają efekt Mururoa

Matka
zamordowała
córkę
Podpalili więc dom, w ktOrym przebywala córka. Przedtem wyrodna
matka kazała dziewczynce wziąć

AlzKcy producetK:I1ria coru &fośniej
skarillsięaabojkotkhtntnk6wwpółnoc·

Rj Europie ~ powodu Craocuskicb prób ~
bi"OIÓI!aiOmo"lł\-

Piwnice Kuentz-Bas w Husserenles-O"IIteaux poinformowały o spadku
elr.sponu do Danii, Wielkiej Brytanii i
Holandii,się:gającym50proc.Szefpiw-

kąpiel

w wannie, by mo.tllwie jak
najpOtniej zauważyła potar.

W przypadku śmierci córki ube·
zpieczenie na jej tycie przewidy·
wało odszkodowanie w wysokości
około 150 tys. dolarów.
(PAP)

Astronauta James Newman
umiekH na orbicie okołoziemskiej
przy pomocy automalycmego
diw:lcu wahadłowca "Endeavour"'
satelitę Wake Sbleld Facility wu-toścl2Smlndolaniw

Fot. PAP/CAF

nic powiedział wczoraj, te importerzy
zwracają s i~ tu winom z Włoch, Republiki Poludniowcj Afryki lub Australii.
Wedfus związku producentów win
(CJVA), statystyczne u.ifcie skutków
bojkotujestjeszcze niemo.tliwe.Jednakieodk.ilk.umiesię:cynasilaj,się:skargi

producentów na malejący popyt. (PAP)

Wysłannik

Amerybńskie lin4Jjskie służby spec-

jalne

dyspoaQją poufaymj iaronnacjami
wslwującyJBI na moiJiwośt 4okoiWib •
nljbliiszym cw:ie umach6w terroryst}'-
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tznythblptzedsta1riclelstndyplomatyane paistw ucbodllkh w Delhi i lurcli

pisanie
miało n
dziewa!

miastac:baatel)1oriumlndii-stwlerdza
Biun Pras01rf10 a.mbuady

rów sl

oświadczenie

.,.

USA w Delhi.
W oświadczeniu ostrzega s i~ obywatcli amerykańskich, by skrócili do minimum pobyt w Indiach, jak równici nie
przebywali w poblitu zachodnich placówek dyplomatycznych, przed indyjskimi
gmachami rtądo'lr'Jmi, przed domami
towarowymi i w innych miejscach o
dutym ruchu pieszych. Z informacji
amerykańskich ma wynikać, te ataki terrorystyczne podej~ bojówbrze z ekstremistycznej organizacji separatystów
taszmirskicbat-Faran.

(PAP)

Castro:

Na Kubie - demokracja
Nie należy ulotsamlać demoktacji z systemem wiełopattyjnym; każdy kraj
ma prawo tworzyć własny system polityczny i Kuba ma swoiłl wła~ demokra-

eit -powiedział przebywaAeyz~w Meksyku Carłos lage, który w~
Fideła Castro odpowiada u połitykf gospodarcą
Minimalizuj,c zarzut. i1 brak. t~pczości, nie ma zabójstw polityczoznak otwarcia demokratycznego nych, nie ma tonur. To są prawdy
na Kubie, Carlos Lage odpowie- rewolucji". Lagego przyjął prezydział: "U nas nie ma handlu narkotydent Meksyku Emesto Zedillo.
(PAP)
kami, nie ma zorganizowanej przes·

-,.,.
cle b:l
proces

......

cz:ątko1
łmle~l

Seks po brytyjsku

23-letli

Fantazjuj, a będziesz lepszy

dlugld
jowego
nowid
Salo

Brytyjezyq 1pn~ lllilołl! siedem
razyłzieanie· altwswojtj fmiVJ1. Wtdluc
rapGrta, powialirobKto 11adal, bowie111jest
to ~u poprnietlie iyda sebaablezo
u jawie. Opublikowany na lamach .Mes
Health Mapzine• raport podąie, te prze~tny8rytyjczyk2S5Sruyroczniefantaz-

jujenatem.atstosunku.Zdaniempisma,te
seksualne fan~e wp!Y"ff:ią pozytywnie

http://sbc.wbp.kielce.pl

na jakośt realnego tycia seksualnego.
Badania wykazały, te fanw,ie seksualne
maj' przede wszystkim ci mę:tczytni, ttórym tycie płciowe dąie szczególnie duto
zadowolen li. Raport zaleea kultywowanie
marzen seksualnych. Wedlug autorów
Mumysł m~y po prostu nie jest
monogM"~iczny i panowie nie powinni
czuć się: z tego powodu winni'".
(PAf')
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Międzynarodowy Salon Samochodowy

we Frankfurcie

e

Hulajnoga
między autami
{Korespondencja własna)

f~Cjlr~>

Radzie
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Na

kilkunastu
hektarach
w 10 ogromnych
halech ponad 1000 wystawców z
57Juajówpruentuje . .mochody,
powierzc:hn~

motoc:ytde i to waz.ystko, co zwi.llzane }est z rnotoryz.ec:M.
Mi~dz.ynarodowy Salon Samochodowy we Frankfurcie nad Menem, zor·
p~~izowanywtymrokuju1porazS6,jest

~wi~ksz4in.J,jbardziejprestitow,imp
~ motoryzacyj~ na łwiecie.

Dla publianości Sllon otworzy swoje
podwojewczwartek.Naruie motli'ło'Oiłć

podziwiania pi~knych samochodów
tylko dziennikarze przybyli z
caleao światL Najwi~Uz.,. aru~ stano~

~tuma1iśeiz Niemiec(cozrozumiałe)

i Polacy (co budzi zdziwienie).
Najliczniej reprezentowane ą kon·
cemy i firmy samochodowe z Niemiecjest ich 11 596. Nast~pni w tolejnałci Włosi -to ,.tylko" 83 firmy, Francuzi64, a producenci ze Stanów l,jednoczonych - 47.
lndon~ Monaco, Rosja i Turcja
równie! w.kcentowały swoją obecność
wystawiają,c akcesoria samochodowe.
Z informacji wyr~ ib. te we Frankfurcie obecnajest jedna polska firma, ale do
tej pory nikomu z dziennikarzy nie udało
si~ jej zidentyfikował. Z polskich
akcentów widocznajest za to ogromna.
tilkudziesi~iometrowa konstrukcja na
Atoisku . BMW", zbudowana przez pracowników ,.Mostostalu" Zabrze.
ObccnajestróvmietdelegacjazFabryki Samochodów Osobowych, z dyrettorem generalnym Andrzejem Tyszk.ie·
wiczem, w towarzystwie prezydenta i
pnedstawicieli ,.Daewoo•. Czytby podpisanie tontraktu mi~dzy obu firmami
miało nastąpić szybciej nit si~ leJO spodziewamy?
Rozpuszczeni niewieikich rozmia·
rów salonami w Parytu i Genewie,

dziennibrze najbanWej narzeb.io\ na
odległości,

które mus~ poton)'Wił. Po
terenie WJÓw poruszać si~ motna
.minivanami•
(.Forda",
,.Fiata•,
• Voittwqe.naj. Kto ma jut dość samochodów, ma do dyspozycji rower, hulajn • lub ruchomy chodnik 14Cl4CY
WIZ)'SttielOhal.
Salon samochodowy to impreza n ie
tylko informacyjno-handlowa (wiele z
prezentowanycll noNci dziennitarze
~i i opisywali jut wcześniej), a1e
równiet towarzyska.
Prawie lat samo jatauta oblegane są
restauracje i barki, w których btdy z
koncernów chwali s i~ rodzi~ kuchni4Najwi~kszym powodzeniem ci~ si~
specjały kuchni niemieckiej, 'Nłoskiej i
francuskiej.
Podczas lt!OfOCZllCJO salonu odbę
dzie si~ ponad 20 światowych premier
aut. To bardzo duto. Nic w tym
dzivmeso,te producenci wlałnie Frankrun wybierają na prezentac_n motoryucyjnych noNci; w Niemczech bowiem sprzedaje si~ około 30 proc.
samochodów w Europie, a i klienci
niemieccy są bopci.
Prezentacja nowości odbywa si~
z wielką pompo\- urnochody wyłaniają
si~ z dymów, są urocl)'Ście odsłaniane, a
,.Ford" zorganizował nawet pokaz wirtualny, do ttóreso dziennibrze ustawi""
si~wdlugiejtolejce.

. Mercedes• potazat tto rządzi motoryzacyjnym rynkiem, wynajmują,c na
prezentac~swoich aut całą, hal~ i niezwykle interesująco ją organizując.
AGNIESZKA KRAKOWIAK
Podzlętonaia clla "Toyota
Połmd",orp.nizal:on~ WJjazdu.

Mocor

O .1amochodowych nowoiclachjuż

jutro.

obywa·
lo mini·
pietnie

,mńe 59 1at, pMa:as P,iredllia dłupśt
łyda dla całfj ,opDIKjlwynosl 8 lat.
Gazetaoparła si~ na zaskakujących
wynikach badań, przeprowadzonych
ostatnio na uniwersytetach i w instytu·
tach naukowych w jedenastu prowinc·
jach kraju.Obję:tonimi dziesio\tti tysi~
zatrudnionych tam osób. Według
pzety, stosunkowo tróttie tycie ludzi

nautiwią,tesi~pru:dtWSZ)'Stk.imzUI·

niedbaniem zdrowia i przeciąteniem w
wyniku wykonywania doda.tkowej pracy
zarobkowej. Ozieunit podaje, te w
miasteczku uniwersyteckim Zhongu.a·
ocun w Pekinie, tdzie mieszkaJ.1 ludzie
zwi4zani z informatyą, w 1990 rot udlu·
go:łćtyciaintelettualistówobnityłasi~

nawet do ol 53 laL t.le opłacani, ludzie
hal"lJ.io\ w rótnych firmach informatycznych i zpada.i4 na wiele chorób. ,.Odchodzeniedowiecznościcbiństicbintelek

tualistów wśrednim wiekujest nie tylko
nieszczpciem dla rodziny, ale róvmiet
wieią stratą dla państwa i nuodu chiń
skiego•- p~ w gazecie.
(PAP)

Kolumbijczyk szczęścian

Znów uniknął
śmierci...
Kolumłlijczyk

ma chyba

więcej

Ptdro GaJtan Puentes
nit jtdno tytle. J ako

jtdyny przeiył w sobotę btastroręsamet

locoq, w kt6rtj q!Dęło 20 ludzi. DoZDII
tylko niewielkich obrait:li.. Niestety, leciał
wru zdziewlęciolelnim SJIIem. ..
Miesiąc temu Pedro Gaitan Puentes
wyszedł bezszwanku zk.atastroryautobusunagórskiejdrodze. Przedsiedmiu
laty opuścił Armero w łrodkowej l<olumbii najeden dzień przed wybuchem
wulkanu, który spowodował śmierć pra·

W Pasadenle 10 bm. jat po raz 47 rozdano doroane nqrody Primetime

F.mm!Anrds.ŚwiatowejslawyamerykańsbaktorbBarbn~Stnlsa.nd•stala.

wyróbtlona .tdwukrotnie nagrodami D n~lepszy występ w progn.mle kabaretowym b4dimUZJcmJIIL Na ZAUęda Barbra Strelsand podc:zu ceremonii rozdllnla nap-64
F ot. PAP/CAF

3 tysiące osób w Bułgarii

Bezskutecznie
czekali na kosmitów
Ponad 3 tys. osób oczekiwało
na próżno w poniedziałek na lotnisku w pobliżu wsi Sztraklewo (pólnocna Bułgaria) na przybycie kosmitów.
Tny mieszkan ki wsi poin fonnowały, te nawiązały kontakt z cywili. zacją pozaziemską, która miała
wysłać d o Bułgarii swych przeds·
ta wicleli z pokojowym przesłaniem
i radami, które pomogą ocalić kraj.
Po godzinie oczekiwania, kobiety

..

poinformowały z ebra ny tłum, te
z kosmosu nie przybyli,
gdyt nie chelał sit z n imi spotkać
prezydent Zelew. Prze d rozwście
czonymi ludźmi uratowała ko b iety
policja. cate wid owisko fiimowala
telewizja, obecne były tet stacje
radiowe, d roga d o lotniska, gdzie
miały w ośmiu stat kach kosmicznych przybyc;: Istoty pozaziemskie,
była całkowicie zakorkowana.

goście

(PAP)

80 mężczyzn drży o wynik

Z zemsty zarażała HIV
Pewna lliandka z regionu Dungarvan wlecWtc, ie jest nosiciellut
odbyła bez zabezpieczenia s tosunki płciowe z prawie dzje.
sama została zarażona - podała wczoraj agencja AFP.
Post~powanie kobiety wyszło na
czyzn, ilu si~ da. Okazało si~. te pi~
jaw, gdy upowatniony przez nią ciuzm~tczyzn,zktóryminosicielka
miejscowy ksiądz Michael Kennedy HIV utrzymywała srosunki inly·
ostrzegł podczas mszy, a pótniej
mne, zaraziło si~. Osiemdziesi~ciu
przezlokalne ra.dio, tejego peniten· czeka na wyn ik badan ia krwi.
tka miała zamiar zarazić tylu m~t·
(PAP)
AIDS,

wifćdziesi9cioma partnerami, mszcząc slf za to, i e

Zakłady Jakowlewa z Lockeheedem

·~-~<ji
11er·

W armil W. Btytenil każdy żoł
nierz bfdzie musiał przejłttest na
nerkotyków - od żoł
nierzy z oddziałów w Bośni, po
gwardzistów sprzed Pałacu Buc-

zażywanie

Wspólny samolot

tystów

-

(PAP)

Rosyjskie ministerstwo obrony wyraziło zgodf, aby Inżynierowie
Jakowlewa przystlipili do wspólnych prac z amerykańskim
koncernem Lockeheeda nad prototypem aamolotu bojowego pionowego startu.
badawczego zakładów Jakowlewa,
Według tródeł amerykańskich.,
koszty projektu, którego realizacja Siergieja Zasypkina, obecny samoma potrwać do 1998 r., wyniosą 400 lot n ad d:t wi~kowy pionowego startu
mln dolarów. Wi~k.szość tej kwoty ..jak- 141" wyp rzedza podobn e konzostanie wydana w latach 1997- strukcje zacbodnie o 10-15 lat, ale
nie mote b)t produkowany seryjnie
1998.
Według
dyrektora wydziału z braku funduszy.
zakładów

T~ M aha), pelia lll'thltektury lndyjskJej, moiezostat zalany przezwez:brane
wodyneld Yamuna, które po wy~pleniu zbrucównlebezpleanle :r.bllf;yły się

dojep wról
Na zdjęciu: qpiel w cleniu T~ Mahal

t:

0Linadllatelektuallki 4oi)'w'Qą irtlbdo

wiewszysttich2Jtysir-cymiesz.kańców

'yjsk.imi
kimami

r

QUńKJ illtelektuallkl tn• bktj nli
rema populxjl- twierdzi pnsa w Peld·
lllt. Ozienik .Guupliq Ribao"
(.,Swiado") poinrormowat wa:~, U w

t.ała w Armero i zgin~ła.

1C8Ch 0

}litycz·
rawdy
prezy·
lo.

Chińscy
intelektualiści
umierają młodo

tego miasteczka. Córka Puentesa pozos·
(PAP)

~plac:ó·

"

LUD U

1)~ce padły w zhrnjnym konRJk.-

de lza.relsko-palestyńsldm, zanim
proces pokojowy, c:z:uem nazywany
porozumleniem z Oslo, 7.0SW z:apoc:qlkowany 17 miesięcy temu. J ednak
śmiert ~nowszej ofiary konfliktu,
23-letniego Palestyńczyka Salmana
Hasana Huseina Az.:amareha, rzuciła
długicień nadrup fazęprocesu pokojow~o, tj. wdelanie przyjętych posta-

nowie6 w:l;yde.
Salmana zabiło z zimną krwią
w piątek pi~ciu wciąt nie zidentyfi.
kowanych m~tczyzn w mundurach
armii iz rae lskiej, którzy wkroczyli
do jego rodzinnej wsi H albul pod
Hebronem, . z nanej ze skrajnie
nacjonalistycznych nastrojów. Była
to przypuszczalnie zemsta za
zamordowanie dwa dni wcześniej

Fot. PAP/CAF

(PAPI

Trudno wcielić w życie ustalenia
izraelsko - palestyńskie

Oko za oko
osadnika tydowsk..iego, u rodzonego
w Londynie 28-letniego Dan iela
F reja i zranieniejego ci~tamej tony,
których zaatakowano w malej osa·
dzie tydowskiej M aaleh M ihmasz
w pobliżu Ram alli.
Po śmierci Salmana i ustalen iu
przez policj~ iuaelską i izraels~i
kontrwywiad, te zabójcami byli
Żydzi, wybuchły w Halbulu rozru·

chy i doszło do statć mi~dzy tydowskimi i arabskimi mieszkańcami
Hebron u. Do zamachu na Salmana
przyznało si~
małe
n ielegalne
tydowskie ugrupowanie fanatyczne, a do zabicia Freja Ludowy
Front W yzwolenia Pa1estyny z siedzibą w Damaszku. Dochodzenie
n ie potwierdziło jeszcze tych
oświadczeń.

T ymczasem osadnicy żydowscy
z Kiriat Arba pod Hebron em zaatakowali szkot~ podstawową dla
dziewcząt palesryńskich w Hebronie i zdarli z budynku flag~ palestyń
ską. Wczasiestarć lO dziewcząt doz·
nalo lekkich obrateń. ŻOnajednego
z osadników powiedziała, te powo ·
dem akcji osadników było nieustanne nadawanie ze .szkoły przez
glośniti hymnu Organizacji W yzwolenia Palestyny. Wezwania ze
strony osadników do zaniechania
hałasu n ie pomogły.
Sytuacja w H ebron ie, mieście
świ~tym zarówno dla Żydow, jak.
i muzułmanów, srale si~ pogarsza.
Od jej rozwoju mote z.aletcć wciele·
n ie w tycie postanowień porozu·
mienia z Oslo.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

kinghem-poinformował n:ec:r:nlk

wojskowy.
Testy takle wprowadzono p6ł
rokutemu w Ang lii, Północnej Irlandii, Niemczech i na Cyprze. 67 osobom grozi przymusowe zwolnienie

Wielka Brytania
pneciw narkotykom

Testy dla
każdego
żołnierza
z wojska, poniewat łch testy dały
wynik pozytywny a lbo tet osoby te
odmówiły podd a nia sią badaniom.
Okazało się,le narkotyki tatywało
mniej n it jeden procent poddanych testom. J est to mniej w porównaniu z calą populacją, w obrtbie której narkotyki zatywa przeclttnle sześć procent osób - powiedział rzecznik a rm il.
Obecnie e kipy antynarkotykowe obJłły programem testów
wszystkie jednostki liczącej 115
tys. ludzi armii W. Brytanii.

(PAP)
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EXBUD
w ścisłej
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Wczorajsza sesja nie była jut
tak entuzjastyczna jak poniedziałkowa. Większość walorów
wprawdzie nadal rosła, jednak
tempo wzrostu zmalało, a
dogrywki zamknięto przy znacznej przewadze niezrealizowanej
podaty.
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z pięcioma nadwytkami sprzedaty. Trwający od ponad tygodnia wzrost napotkał jak widać
pierwszą barierę. Czy jest to tylko kr<i:ki oddech przed następ
ną falą wzrostów, czytet począ
tek nadchodzącej korekty przekonamy się na najblitszych
sesjach. Jeśli wystąpi korekta,
to biorąc pod uwagę obroty z jakimi mieliśmy do czynienia podczas ostatnich wzrostowych sesji, nie powinna ona być zbyt
głęboka.
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Rozmowa z posłem ALFREDEM DOMAGALSKIM,
pnewodnirzącym Kr.\jowej Rady Spółdzielczej
• Mlędzrlwodowe spotkanie spół·
dzieldwUI-23wrtdnlawAn&lilodbę

Europy Wschodniej. Szacuje się:, teobe·
cnie w naszym kraju funkcjonUJe około

dzle się w se~ rocznicę powolub Mię·
dzynarodowep Zwi~ku Spóldrlelc:r:ośd.
-Jest to Jut li Kongres i na pewno
stanie się: ok.uj4 do podsumowania

19tys.spóldzielni,którezrzc:szaRokoło
S~ mln członków. Orpnizacje te są

dorobkutejłwiatowejorganizacjiliczą
cej sobie ponad 750 milionów członków.

Podczas jego trwania delegaci przedyskutują i przyjmą siedem podstawowych
zasad spółdzielczości min. zasadę:
dobrowolnego członkostwa, autonomii
i niezald.ności, współpracy mię:dzy spół
dzielniami, troski o spoieczeństwo
lokalne. Kongres wybierze nowego przewodnic%4«go i przyjmie program
dziaiania na najbli1.sze lata. Członkowie
obradować bę:dą w kilku komisjach m.in
do spraw ubezpieczeń, spódzieiczości
pracy,spóldziclczołcimieszkaniowej.

• Co upreuntgje na konpesle kilkullastoosobow• delepcj•zPolsld!
- Podczas plenamych obrad bfdę:
chcial przedstawić stan polskiej spół·
dzielczościiproccsjejprzemianodroku

1990jako

WT0- 9J41,4 ( 1,9proc.), WIG 20 •925,~ (1 ,1
proc.), WlRR • I.2U,O (-e,7 proo;_)

frank
frumki

na nogi

przykład

dla innych krajów

w stadium przebudowy i dostosowywa·
nia się: do wymogów gospodarki rynkowej. Procestenjest niezwykle trudny,
bowiem podcz.u likwidacji w roku 1990
spóldzielniestracilydu.t.tczę:śłswojego
mająlku,

ich czlonkowte ponieśli takie
te ostatnie są nąj
bardziej trudne do odrobieniL
• Z wielkim trudem, ale wreszcie
podnas tej kadeocji Stjmu udało słę znowelizował uslawę "0 sp6hlzielczoki".
duże straty moralne i

-ltenfaktpozwalasp61dziela.ościroz

win.: skrzydiL Ustawa przede wszystkim
zmiema stosunki własnościowe czyniąc
spółdzielnię: wlasnctc:q jej członków,
wprowadza prywatnąfro~ aospodlrowania, umacnia rolę: samorządu spółdziel
czego i pozycj~ członków spółdzielni.

Kn,iowa Rada Spółdzielczości ~la
zakladaćrejestrspółdtielni.Niektórejed
nostkizaczyna,Jąs•ę:łącz)Ćwstrukturygos

• Jilijfitsyt!lkjawspółdzielczołd
aaKiele«Z)"b'le!
-Aktualnie w naszym województwie
zarejestrowanych jest około tysiąc sp61dzielni rótnych branż. Najlepiej w nowej
sytuacji radzi sobie spółdzielczość
pracy, mieszkaniowa i mleczarska.
Niezłą sytuacj~ obserwujemy w rolni·
czych spółdzielniach produkcyjnych.
Najtrudniej jest w SKR i GS. Ale ja
jestem optymiStą i spodziewam si~. te w
niedługim czasie spółdzielnie wszystkich brant na Kielecczyinic mocno
staną na nogi. Na całymświecie ta forma
organizacji i Jospodarowania coraz bardziej się: umacnia i zdobywa zwolenników, tak ~cizie i u nas. Tym bardzieJ U
kieleccy spółdzielcy zaczynają dostrze.
gX konieczność łączenia się: w silne
związki, bo zrozumieli, te w pojedynkę:
trudno jest stawiać czoło problemom.
Takie inicjatywy podj~li już członkowie
spółdzielczości ogrodniczej, mleczarskiej, zaopatrzenia i zbytu.

............

podarc:u, wykorzystuJącwspólny kapitał.
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sprawił

swoim akcjonariuszom kielecki
,.Exbud", którego notowania, jako jedynej wczoraj firmy, wzrosły maksymalnie, zaliczając przy
okazji kolejną literkę G przy nazwie, oznaczającą najwyższy
kurs wciągu ostatnich 52 tygodni. Obroty byty jeszcze wyi:sze
nit na pierwszej sesji tygodnia
i o5.187tys.zt przekroczyły 100
mln zł . W dogrywkach zgłoszo
no 26 ofert sprzedaty 1 1O ofert
kupna Inwestorzy biorący w
nich udzlał sceptycznie odnieśli
się do motliwości dalszego
wzrostu rynku jako całości, co
znalazło odzwierciedlenie w at
18 nadwytkach sprzedaty.
JeszCze bardziej pesymistyczny był obraz rynku równoleglego. WIAR spadł o o,7 proc. 6 firm
obnltyło ceny swoich akcji, przy
2 podwy;tszających i Jednej pozostającej na poprzednim puła
pie. Równlet w dogrywkach
trzykrotnie przewatały oferty
sprzedaty, z których udało się
.domknąć" tylko ofertę ,.Efektu".
Ostatecznie sesję zakończono

'

HSI

4022

WIG po zwytceo 1,9 proc. się
9.342,4 pkt. Na
rynku podstawowym wzrosły
ceny29 akcji, 7 cen zmalało, a 8
pozostało nie zmienionych. Dotychczasowy lider, ,.Budimex",
spadł tym razem o 6,4 proc. przy
obrotach o polowę nitszych nit
w swoim szczytowym jak dotychczas punkcie.
niespodziankę

"

_,

gnął wartości

Młłą

Spółdzielnie stają

..._..,

czołówce

NUMER211

Delegacja z Polski pojedzie na Międzynarodowy
Kongres Spółdzielczości do Manchesteru

kursów akcji
(St'Q•IZ.IX.-111orcli)

Wartościowych

LUDU

14.90
15,40

Starachowice czekąją na dec~e
do pnekształceń ministerstwa

Rolnictwo

Dziewięf finn podległych wojewodzie z branży rolnej zostanie sprywatyzo'lf1ltlych.
Glównym powodem skłaniają
cym do prywatyzacji przcdsi~
biorstw jest ich dobra kondycja.
Przetrwały najgorszy czas, udowod·
n iły, te radzą sobie na rynku. Dzisiaj
:zatrudniąją około 2 tys. ludzi. Śred
nia płaca w przcdsię:biorstwach
waha się od 520 do 680 zł.
Te dziewięt firm to: zakłady zbo:towc w Kielcach i Kaziowie, cukrownie ,.Cz~tocice" i ,.l:.ubna", "Centrowe!" z Kielc, Centrala Nasienna,
Hodowla Buraka Cukrowego w Ostrowcu, kielecka chłodnia i Okr~
gowe Przedsi~biorstwo Handlu
Zwierz~tami w Kielcach. Zatrudniają one ok. 2 tys. ludzi, średnia
pensja waha si~ od 520 do 680 zł.
Katdaz wymienionych firm ma wlasny pomysł na prywatyZacj~: PZŻ
myślą o prywatyzacji kapitałowej,
podobnie OPZH, hodowla buraka
ma inwestora strategicznego zaś w
.,Centrowecie'" powstaje spółka pra·
cownicza.
(Ud)

Specjalna
strefa szansy
Wanzali'Ska finna "Uniconsult"
s.c. zostala wybrana do opracowania
projektu, 11a podsta11ie którego
mogłaby powstał! w Siarachowieach
specjalna strefa ekonomiczna. Wiccprezydent Janu.sz Wierzbicki octni•
szanse na plęfdzi~t procenL
O wszystkim zadecyduje rz~td.
Warszawską firm~ wybrano spośród trzech, które złotyły swoje
oferty. Zdaniem Zarządu Miasta ta
propozycja była najbardziej profesjonalna. W najblitszym czasie stosowne dokumenty zlotone zostaną
w
Ministerstwie
Przymyslu
i Handlu.
Decy~a o postaniu specjalnej
strefy- mówi wiceprezydent Janusz
Wierzbicki - lcty wi~c poza Stara-

chowicami. Spośród wielu czynni·
ków, które mogą na nią wpłynąć, są
tct racje polityczne. Choć, oczywiś·
cic, najwięcej zalcteC będzie od
tego , na ile przekonamy przedstawicieli ministerstwa do naszych koncepcji. Obecnie na pierwszy etap
opmcowania koncepcji specjalnej
strefy ekonomicznej przeznaczono
500 m ln, które miasto otrzymało -t
Unii Europejskiej. Kolejne SOO
milionów pochodził będzie z bud:tetu miasta, ale tylko wtedy,gdy spe ·
cjalna strefa ekonomiczna zostanie
przyznana Starachowicom.
Jak wynika z doświadczeń istnicnie strefy, która wiąte si~ z napły
wem inwestorów, zmniejsza bezrobocie o SO - 60 proc.
(lsa)
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LEASING
.,.,®
~Towarzystwo Finansowo-Leasingowe

DAJ NAM SZANSĘ
SPRAWDŹ NASZE MOŹLIWOŚO
25-323 Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 34
tel. 326-215, 326-378, 326-379, fax: 326-335
Jeślijesteś Producentem, lmportere~nt Dealerem i szukasz
najlepszej ofetty leasingowej dla SWoich Klientów- zg/o.l się do nas
'111..

PRACA W KIELCACH
I OKOLICY
e sprzedawca z wykształceniem
technicznym, 425-26, 66-77-57,
e akwizytorzy z doświadcze
niem w branży fannaceutyczncj,
Jl-l7-29wgodz. l2-16,
e osoby studiujące lub pmcujące (samodzielna praca w pcrspck·
tywicznej firmie), 11-04-91 w godz.
18-19,
e osoby z wykształceniem
minimumśrednim do pracy w firmie
z udziałem kapitału zagranicznego,
50S-85 (13-14.IX. w godz. 15.30
- 16.30).
e sprzedawczynie (kobiety
z pmktyką w handlu, grupą inawlidzką i aktualną ksią±cczką zdrowia),
68-05-40, MHSI, Szczecińska 40,
e instruktor nauki jazdy
z uprawnieniami. 541-12, Kielce, ul.
Południowa 4/42, Ośrodek SzkolcniaMARKUS,
e krawcowe, Kielce, ul. Sobieskicgo62,

e

pracownica z dobrą znajomościąj. angielskiego oraz umiejęt
nością pisania na maszynie (wiek do
35 lat), 68-31- 31,68- 31-32
e piekarz płecowy, 68-50-44,
e -krawcowa, 61-91-69,
e kulturalna pani do pomocy
w domu i opieki nad dzieCmi,
SS9-21,
e spawacze z uprawnieniami
ponadpodstawowymi (od zaraz
przyjmie MONTOREM), 66-76-89
lub6I-23-19,
e sprzedawczyni do pawilonu odzieżowego, 68-27-33 po godz.

18,

e

szwaczki,
krawcowe
(5osóbodzaraz), Maslówll- 78, te!.
Kielce, 68-91-15,
e fryZjer damski, 68- SJ- 59,
e główny ksi~gowy ze znąjo
mością obsługi komputera i prawa
dewizowego oraz mechanik samochodowy z umieję:tnością organiza-,
cji pracy na warsztacie, 161-690,
161-691, Przcdsię:biorstwo Wielobranżowe "KOTBIS" w Zajączka
wie,

http://sbc.wbp.kielce.pl

e opemtor dźwigu .jelcz"
(motc być rencista lub emeryt),
31-17-80 po godz. 18,
e kierowca z prawem jazdy
kat. II i aktualnymi badaniami lekarskimi oraz psychotechnicznym~
424-30 lub61-7l-42, PPH "FART",
ul. Piotrkowska 12, VI pię:tro, pok.
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KTO ZATRUDNI?
e

cukiemikzll1grupą inwalidz

ką, Kielce, 32-49-56.

(tam)

RADOM
e Nowo powstała firma zatrudni
pracowników. Samochód mile widziany. Radom, teł. SOO-S4, 504- 30
w godz. 8- IS.
e Spółka cywilna Zatrudni
kilka osób bez doświadczeń. Tel.
41-283.
e Zatrudni~ tranSport cięta
ro wy wywrotki. Tei.(0-10), 712-645,
praca stała.
(kn)
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nie zgadza się z dyrektorem

Wyrok pracy nie daje
Mimo wygranej w Sądzie Pracy, nauc:zycielka z Sukowa nie ma pracy.- Aby przyjąć panią Kormówi dyrektor.

decką-Straż, muszę zwołnić inną osobę-

było.
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Wprowadzenie prog111mu osz.
do szkól województwa kieleckiego spowodowało
zwolnienie ze szkól podstawowych
(z artyku łu 20, mówiącego o reorga·
nilacji placówki) podległych kuratorium ok. 400 nauczycieli . JGlka osób
odwołalosi~do sądów pracy. Wśród
nich jest Mtrosława Kordecka-Straż,
nauczycielka
chemii
zl6-letnimstatempracy.
-Nie mogłam Sł~ zgodz~ z decyzją dyrektora. ponieważ koletanka,
która została przesuni~ta na moje
miejsce, poprzednio uczyła mate·
ma tyki- mówi.- Nigdy nie było zastrzeżeń do mojej pracy, wr~cz przeciwnie. C hwalili mnie tald.e rodzice.
cz~dnościowego

500

i~ie

·~~:;:
zro(po)

l

~~~;,

l.,
Ie kar·
nymi,

dcekiej-Straż

Mirosława Karedecka-Strat sta·
wiła s1~ 30 sierpnia na radzie pedago·
gicznej, a l września w szkole
w Sukowie, ale pracy dla niej nie

~;~~e~sś!:;t~~~ ~~k~rz;:~:

~;~:

bud·
rspe-

Rejonowy Sąd Pracy w JGelcach
wypowiedzenie pracy M. Korza bezskuteczne.
- Wydawałoby si~. te w sytuacji
wypowiedzenia, wynikającego z reorganizacji nauczyciele nie mąją
szans na odwołania, ale tak nie jest
- mówi ~dzina Barbara S mulsb.
-Dla sądu wa1ne jest wykształcenie
zainteresowanych,
stai
pracy
i zasady wspóltycia społecznego.
W tym konkrehl ym przypadku shńu
dzilibny, te Dniana odbyła się ze
mo~ dt. uczniów l dla nauczydelld.
uznał

takte obszerną informacj~o Polskiej
Akademii Filatelistyki oraz Studium

~~

~. ··~~:~

l. Z ŻYCIA PZF

• Do rąk filatelistów pierwszy raz
trafia (i powinien być w posiadaniu
każdego członka PZF) rNFORMA·
TOR FILATELISTY, którego za lo·
teniem jest przedstawienie polskiej
filatelistyki na tle filatelistyki na
Swiecie. ukazanie organizacji Polskiego Związlm Filatelistów, w tym
takie licznych klubów zainteresowań działających w kraju oraz za
granicą. l nformator (ukazał si~ onjakoNr8"Filatelisty"-przyp.kas)zawiera tak.te spis wydawnictw cią
głych związku, wykaz bilialek fila te·
listycznych oraz spotkań wymiennych w całym kraju. Informator za·
wiera tak.te wykaz członków honorowych PZF, a także rzeczoznawOOw do wyceny znaków pocztowych. Poza tym każdy znajdzie tam

towym (UPU) oraz adresy federacji
filatelistycznych, zrzeszonych w
FIP.
2. CIEKA WOSTKI
• W maju 1992 r., z okazji Zimowej
Olimpiady w Albertville, poczta
Ksi~stwa Monaco wydała bloczek,
na którym przedstawiono dwójk~
bobsleistów. Teraz okazuje się, te
bloczek ten nie był nigdy w obiegu
pocztowym, lecz przeznaczony był
jako podarunek dla osób wybranych
przez emitenta. Znaczek z tego
bloczkajestjednak wa1ny w obiegu
pocztowym i mote być utywany do
opłacania przesyłek pocztowych.
• Emisja bułgarski ch znaczków
pocztowych serii "Grzyby jadalne"
(Michel nr 3546-51) została wydru·
kowana w Drukami Państwowej
w Korei Północnej. Kiedy wydrukowane znaczki trafiły do Sofii, okazało się:, te w dolnej cz~ci arkusików
znajduje si~ błąd literowy; liter~ 8
zastąpiono literą W. Błąd skorygowano w oryginalny sposób; po prostu obci~to dolny margines arkusika.

Dyrektor ZlŻlldał, by opuściła
pokój nauczycielski.
- Dopóki nie mam uzasadnienia
wyroku, nie mogę: go komentować
- twierdzi dyrektor Wojelech ZJ61ko'II'Sid. - Zamierzam s i~ odwołać do
Sądu Wojewódzkiego. Zwaln i ając
panią Kordecką brałem pod uwag~
rótne aspekty, mówiłem o nich
w sądzie i nie che~ do tego wracać.
JeW ~d Wojewódzki nakaże mi
przyjęcie pani Konl«kiej, będę
musialzwolnll'lnnego nauczycleJa. bo
dla dwóch osób nie mam godzin .
Uzasadnienie wyroku powinno
być gotowe w tym tygodniu, sprawa
rewizyjna potrwa kilka miesi~cy.
- Pani Kordeckiej przysługuje
6-miesi~czna odprawa, pie n iądze
czekają na nią w kasie - infonnuje
dyrektor .
-Boj~ si~ podj:F odpraw~. by sąd
nie uznał tego za zaakceptowanie
stanowiska dyrekl:ji- Uu ma czy nauczycielka.
Sławomir Mereslńsld z Delega·
tury Kuratorium Oświaty w Kielcach
mówi, te podobnych spraw było
sporo, ale nie jest w stanie podać
dokładnej liczby.- Dopiero po uprawomocnieniu si~ wyroku i rewizji
w Sądzie Wojewódzkim dyrektorzy
~dą zobowiązani do przyj~cia nau·
czycieli do pracy.
Wcześniej jednak ~dą musieli
wypowiedzieć
prac~ innym, ci
znowu si~ odwołają ...
W Rejonowym Sądzie Pracy
w Kielcach nauczyciele wnieśli
8 spraw o uznanie wypowiedzenia
z artykułu 20 za bezskuteczne,
3 załatwiono pozytywnie, jedną
oddalono, jedną umorzono, 3 są
w toku.
LIDIA OCHOCKA

J.NOWOSCI
• Z okazji 50 rocznicy ONZ, poczta Norwegii wyda 22 września dwa
znaczki pocztowe. Na jednym
znaczku jest portret pierwszego SC·
kretanagenerałnego QtlZ- Trygve
Lie,na drugim symboliczny rysunek
z zakresu pomocy ONZ w zaopatrzeniu w wod~. Oto reprodukcja.
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Codziennie nagrody,
niespodzianki, emocje
Dzisiaj zakreśl

Dlaczego tok mało si( pisze o tym.
ie Pafska zmierzając do Europy,
budując kapitalizm. staje si( rajem
ale tyłka dla bogaczy. Dla nich ustala
sitprawo podatkowe. im przyznaje si(
róine ulgi inwestycyjne. im pomaga
sit w tworzeniu np. miejsc pracy dla
bezrobotnych. l tym sposobem
z naszych pieni(dzy, z pieni(dzy
podatników, tworzą si( fortuny
nielicznych krezusów. A z drugiej
strony bieda aż piszczy!

UdwieCimosztwicziMichnikzdą

piejniemówićopojednaniu. Takbyło

przed wojną. takbylozakomuny,tak
jest i w wolnej Rzeczypospo/itQ.

Pijaństwo usprawiedliwiane
Nit zmniejszy sir liczbo tragedii na
naszydt drogach bez zmian w kadek-

liczby

Środa 13.1X.1995.

~~
~~~~
KUPONNR3

.Jak
11.1X. wraz z

gazetą

otrzymacie

Państwo bezpłatną kartę, będącą

przepustką do udziału w naszej
zabawie do 30 września.
Na karcie znajduje się pięć kategorii l nagród z naniesionymi zestawami liczb. Codziennie drukujemy specjalny kupon, zawierałący kilka liczb, które nalety odnaletć l zaznaczyć (kółkiem łub krzytykiem) na sweJ karcie.
Jeteli w ktOł'ymś momencie
stwierdzisz, te zakreśliłeś wszystkie liczby obok jakiejś z kategorii
nagrOd -jest ona Twoja.
Fakt wyg ra nia nalety zgłosić
(telefonicznie lub osobiście) do
naszego Biura Obsługi w Kielcach,
ul. Targowa 18, tel. 459-19
(czynne w godz. 9 -16, z wyjątkiem
sobót l niedzlel).
Warunkiem otrzymania wygranej jest:
1. Zgłoszenie faktu wygranej
osobiście lub telefonicznie (Kletce,
ul. Targowa 18, teł. 459-19) naj-

grać
pćbllej do godz. 16 dnia następ
nego (w przypadku wygrania
w sobotę do poniedziałku).
2. Zakreślenie wszystkich liczb
przy którejś z kategorii nagród.
3. Posiadanie wszystkich ku ponów
wydrukowanych
przez
_Słowo ludu" od początku trwania
zabawy (mate brakować trzech).
4. Udzielenie odpowiedzi na
pytania zadane przez naszych
przedstawicieli,
przyjmujących
zgłoszenie.

5. Pozytywny wynik weryfikacji
karty, jaka dokonana zostanie
w Biurze Obsługi naszego konkursu.
Uwaga l
Karty zniszczone, nieczytełne,
uszkodzone są niewatne i nie
biorą udziału w naszej zabawie.
Na v.ygrywającym spoczywają
wszelkie obowiązki podatkowe
(podatek dochodowy), wynikające
z przepisów prawa w tym zakresie.

Do wygrania:

Uwaga!
Gazetę: wraz z kartą ,.Potegnanie lata" motna jeszcze
"SL" przy ul. Targowej 18 w Kielcach (parter).

@ALPiftEX

***
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Klelce,ui.Bat.Chłopsklchł2,t.I.(O-ł1)~4,

,A. HOTEL

,Sio~a'

iyli zaproponotmć we wspólnym artykule jakqś form( prut/wyboraego
pojednania i porozumienia ponad
podziałami. ajui odezwały sir głosy
sprzeciwu i oburzenia. W Polsu najle-

poniższe

WYmUl ZACHOWAJ!

\tA]d&D:!I~Em:E~~IJCDI
Raj tylko dla bogaczy
Nie mówić o pojednaniu

zwycięzcy

1.500 złotych, antena satelitarna,
meble i wiele niespodzianek

po k.

alidz·

Kolejni

Cztery osoby zgłosiły wczonij nagrody w naszym konkursie. Pan Henryk
z Kielc wygrał radiobudzik SONY o wartości 250 zł_ Jest to jego
pierwsza wygrana, a brał udział we wszystkich konkursach, organizowanych przez redakcję "SL". Pan 1\ticbal Karendal z Kielc odbierze puzzle.
Pani Bocumiła 1\tarcinkowsb, równi et z Kie lc, otrzymała bluz~ sportową
Do udziału w konkursie została namówiona przez córkę. Pani Maria Cbrobak ał: z Bialee,o OUDajca wygraJa puzzle. Pracuje w JGelcach w hurtowni
kwiatów. Wybrała ukladank~ z górami w tle- jak nan1 powiedziała- na
samotne wieczory.
ZwycitzCQm gratulujemy
Kotn~cki

(K1s)

.RT",

I?

STRONA 7

nabyć

w kiosku

Q)
28-300 Jędrzejów
ul. Sitatacka 1
tel. (0-498) 622-38

Biuro konlciliSu

sferuchu drogowego i stosunku sądów
do sprawców wypadków.

Myśl( przede wszystkim o potnebie
zmiany przepisów dotyczących jazdy
po pijanemu. Wdqi obowiązują zbyt
liberalne przepisy.

l wciąż prawie bakarnie i zupełnie
zabija si( na drogach tysiące, najcz(ściQ młodych ludzi.
A sądy zbyt pochopnit usprawiedliwiająjawne pijoristwo za kierownicą.
bezmyślnie

{tam)

Teatr im. S. Żeromsklego słowo
l Słowo Ludu"
zapraszają n:; najnowszy spektakl suonu

1.::::.' \

nm:m

~

)fiDZifl WDOWfl

wodewil Ryszarda Rtuzltowsldego, w tui.aptGCjt
Juliana Tuwima. rei:yserla Plotr Bugosia w J,dnejczalc

http://sbc.wbp.kielce.pl

SLOWO

STRONA 8

KREDYT

LUDU

NUMER212

+ SERWIS
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~ obsługa sprzedaży

+
+

~

ratalnej

Nie

samochody na raty
kredyty gotówkowe
dystrybucja kas fiskalnych
Kielce, ul. Paderewskiego 47, tel. 68-02-60

25-335 Kielce, ul. żródlowa 17A,
tel. (0-41l 68-08-41, 68-08-42

Ws t
rzeja!
rze=

KlacE, !J. Oomaszowska 52, łax68-12-37
tel. (0-41) 430-10,68-12-35,68-12-36,

PROPONUJE:
Cinquecento Van
Peugeot 306 Van
Polonez Caro Van

bunt 1
rąża.

K•n
wubief!
Pierws::l
szkół be

~~~ing ~
~

nióWZI

karni.<
dzenie;
tatów i

Samochody ciężarowe
w karoseńach aut osobowych!

doszło,
godzi n~

Najlepszy leasing- bez żyrantów, bez poręczycieli,
bez zbędnych zaświadczeń.
(całość

rat zaliczana jest w koszty dzialalnołc:l gospodarczej
-OzU. nr 28 poz. 129)

--

[

--~

ZAKUPIMY

tRANSFORMATORY ENERGETYCZNE
SILNIKI ELEKTRYCZNE
KABLEENERGETYCZNE
sprawne technicznie

ódt, tel. 74-06-09,73-08-77,86-58-70, fax 74-06-09,
zgłoszenia całodobowe

1179/ł;

------------------------------

Drwalewska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Drwalewie
z siedzibą 05-651 Drwalew,
PROPONUJEMY SPRZEDAf
W DOGODNYM SYSTEMIE RATAUCYM
- PEUIA OBSUJGA IIA MIEJSCU

NA beZENIE KUENTA ZAKUPIONE U NAS MEBLE

Prywatna

Rejonowe Pnedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej

Językll

podgrzewania cieplej wody).

........

dzi«iimlodzid;}l
........
wwidul7-16lot
jiliiijiiiEtil.
,.. rok nkolny 1995-96
lnfomurQt i Vlpisy: PSJA ul. Kor·

w Ostrowcu S w., ul. Sienkiewicza 65/lOa

ogłasza

mieszkalnych u~d.zeń gazowych (kuchenki +piecyki

Szkoła

Angielskiego

og(ananoł6r

~::;:~~:;·p. 4/, ul. 68-1~~:

przetarg nieograniczony

na wykonanie następujących robót remontowych
budynków w Ostrowcu św.
-ul. Stodolna 13- wymiana stolarki okiennej i dmri balkonowych
- ul. Stodolna 17 - wymiana stolarki drzwi balkonowych
-ul. Siennieńska 20 -wymiana stolarki okiennej i dmrti balkonowych
-ul. Tylna 1/S - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych
-ul. lliecka 1/S - remont chodnika
-ul. Sandomierska 93 - roboty blacharskie (wymiana poloycia)
- ul. Oneszkowej 7 - docieplenie ścian części budynku.
Ślepe kosztorysy określające zakres robót można otrzymać

w siedzibie RPGM, pokój nr l S lub 2.
Ofertywzalakowanych kopertach, zawierających wycenę robót
podanych w ślepym kosztorysie, referencje oraz zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego i ZUS należy składać w sekretariacie RPGM
najpótniej do 27.IX.l995 r. do śodz. 14.

Prosimy o składanie ofert w biurze Spółdzielni Drwalew, bł. 83,
gminaChynów w terminie do 28.IX.l995 r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi o godz. 16 w 15 dniu po
ukazaniu si ~ ogłosze nia.
Zastrzegamysobie prawo wyboru oferenta i unieważnienie przetargu
bez podania przyczyn.

DYREKCJA ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE
ui.Malogoskanr2S
aieoar. . iaoay•a wykonanie projekt• zasilania
zewaętnntiO Szpitala Rejooowtao w Jęlllntjowit , ul. rtbłor;osb ar 15.
DokumenW:,Ia l«hnian.oru Warunki Zasilania uslalone pnnZEORK SA
oru maj duj' ilę do ~d u w Dyrtkt,li WZ (dyuktor Teresa Szwach).
0fer1y sklada~ naldy w nitpnebacu.Jnym lenninie 21 dni od daty akaunia
O&fuu

pnełai"J

llęo,loszenlawsekrellriacleWZ.

Do ofer1y w,ay~ nalety:
l)kr61kllthlraklerystykęPntdsiębiorstwa,

KALENDARZE
Kalendarze z nadrukiem firmowym
maczki reklamowe Quick. Button
dyplomy • podzi~k.owania • tabliczki
1JWlliooowenametalu ~.,

28.IX.l995 r. o godz. 10

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie wybó r oferenta lub unieważ
nienie przetargu w części lub w calości bez podania przyczyn.

Pani mgr MALGORZACIE LIS
Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia
Wojewódzkiego w Kielcach

Urzędu

wyrazy szczerego wspólc:zucia z powodu

~mierci

OJCA
Sldada
Kieleclla Okręgowa Izba Aptellarslla
Skład

reklam: .Exbud 13" Biuro Reklam

,.Słowa

".,.,,
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INFORMACJE OKAHDLU, PROOUKCJI,

<hllpu

UstliGACHoraz olreściogloszefl

Powiełb
poUgon~

natariu5
panlde1

nośt",\1

J)cenę itermi nopracowanla

nltnlapnełii'JIIbezpoda.niapnyc:zyn.

młodzi1

zutnień

pracownik6w
4)projeklumowy
S) o~wiadc:zenle, fe ofereat przyjmuje warunki pnełai'JU bn ustru.te9
6) zobowi~nie do uwucia umowy w ciQII 7 dni od wnrania pruiii'JII
Rozpoczęcie pnellflll (otwarcie koptr1) n~pi 10 pał.:dzitmika 1995
ococh.tlwsledzibitWZ.
Zamawi-.I,cyzastrzepsobiepra'"' swobodnqowybo ru orertr, b, dtuniewat·

tego ni
samymJ
dodziec

MAŁA l DUtA POLIGRAFIA
'1::sE1UJ ?:tu~
teł. 613 sa2
KIELCE, ul. Sienmwic:r.a 76,111 pi~

2) ułwladcunie z Unędu Sltarbo•·e&o i z :Z.kJadu Ubezplea:eti Społecznych
oa\ezałe,uluzopllłlmlpodat.ku lskłldekzlytułuubetpie<:Uniaspołect~~ t'o

Wadium w wysQkości 2000 zł należy wpłacić w kasie RPGM
do 27.IX.l995 r. do godz. 14. Wadium w razie niepodpisania umowy przez oferenta na wygrane roboty przepada.
nastąpi

miasta,

słownie

drobnychzlrzedlostalnich
numerOW,zamieszczanych

•R
o w .. s towl• ~~.~""
68-22- 01
68-22-03
68-22-04
TelełonicmaĄgencJoolnłormoocyjnoldDaiłl

odpon!edzlaHwdo""-'lwwiiQ<IL&- 11 .

rnianpo

~ów~
"młot.

wykorzy

kapital1

jednaki

łeczeńst

fUjdu,o

najpóźniej

Komisyjne otwarcie kopert
w świetlicy RPGM.

gów, M

właśnie

ogłasza przetarg ofert
na wykonanie remontów kominów w 20 budynkach
mieszkalnych z przystosowaniem przewodów
kominowych do zainstalowania w lokalach

BEZPŁATNIE MONTUJEMY, TRANSPORTUJEMY ( NA TERENIE KJV..C)
INSTALWEMY W MIEJSCU PfUEZHACZENIA

niejem
bowal'
bynieh
dawa no
do tej 1
koncesj
dyskusj

międzyr

Zarqd St.lnchowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Starachowicach, ul. Wojska Polskiego 9,

W)1!•nu

uprasza do zgloszenia zaialeresowani• adzialem w pnebrga n• wykon•wstwo okresowej koalroli
stan• technicznq:o pnewodów ko.Uaowycb (weatyl•cyjno-spalinowyc:b, w rob 1995 w n•·· zakresie:
-w 3 budynkach sieilmiokondYlDacyjnych (mieszkań 174), wyposai.onych w pnewody wentylacyjne,
-w 8 budynkachjeilenastokondypac:yjnych (mieszkań 649), wyposażonych w pnewody wentylacyjne,
-w 4 budynkachjedenstokondycnacyjnych (miestkańllO), wyposaionytb w pruwody wentylacyjne (spalinowe (pltcyld

cuowe).

.

OftriY prosimy sldadat w sebetariade Spóldzielni, p. 207, w lenninie do dnia 28.1X.95 r. do CGdz. 15.
Oferta powinna uwierał:
- a!w:ladc:zenie o wplile do ewldenQI dzbłalnołd pspodarc:ztj,
- potwlerdl.enle wiU"Jcodaośd [[nansowej (załwładc:zenie 1 Urzęclu. SkarbotJe&o o nleza.lepnlo w podatkach, ułwladcunlt 1 ZUS o nlezalepniu w opłacaniu składek),
-witlkołdutru.dnltnla,

oceniać

a nie

wyobra;
twierdz
wieczn)

leźć tys

powini~

czynie n

nami. Z
proc. w

- refertnQe od lnwestoriwz realizowanycli dotychczas robót,
-lnfonnaQę o posiadanym spnęd e do wykonywania-· robót,
- infonnaQ ę a:y ortrutjest pialilikiem podatku VAT,
-oświadczenie o Dp0UIIni11 się 1 warunkami prztlartu oru informac-jami dodatkowymi.
Na podstawie doionyda informacji komisja pnebr:owa dokona wstępnqo wjbon1 wykona'lfców do kt6rydl J:WJ"6d się
o podanie oCerty cenowej, ~aj podst.~ wyboru wykonawcy robót.
Bllislł:ydl lnfonnaQI ud:zlela pok. 102.

Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

-Ni
przedsto

Redakcja nie odpowiada za

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Młodych

szkół bezwzg1ę:dnego usuwania ucz·

Dom przykładem

~79ft

•wa

och

cyki
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Kurator nie kryje, te przeraża go
raperów. Ale przeciet
tego nie wymyślił LiRoy. Tak..imi
samymi wyzwiskami mówią rodzice
do dzieci, uczniowie do nauczycieli,
mlodziet mię:dzy sobą. To jestję:zyk
słownictwo

+ W 15 rocznicę podpisania porozamld z 1980 roku, jako ich sygnatariusz ze Szaecina, przypomniał
pan Ideały, o które waJczyta .,Solldarnośt". W dramatycznym lonie stwierdził pan, ie nie ~ one realizowane.
Powiedzlal pan lei: .,Polsk.a sWe się
poligonem doł-triadczalnym dla przemian potęgi Wschodu l innych małych
~ówbę~cych popnednioworbkle
"młota l sierpa". Ludzie pracy ~

troli

pralNo do buntu

ręża.

Kurator Andrzej Sygut został
w ubiegłym roku nazwany szeryfem.
Pierwszy za1ądal od dyrektorów

targu

09,
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Współpracownicy kieleckiego kuratora oświaty And·
rzeja Syguta mówią o nim: przyjaciel URoya. Kurator za~
rzecza: - Nie jestem jego przyjacielem. Szanuję jednak
bunt przeciwko nijakości, chociaż Jego forma mnie prze-

Up<l

lEJ

LUDU

Nie jestem przyjacielem LiRoya - twierdzi kurator Sygut

niów znę:cających się: nad pierwsza·
karni. Zaproponował tet wprawa·
dzenie godziny policyjnej dla mało
latów i chociat nigdy do teao nie
doszło, kilka gazet twierdzi, te
godzina policyjna w Kielcach ist·
nieje naprawdę: . Kurator Sygut próbowal wymóc na władzach miasta,
by nieletnim w sklepach nie spn:e·
dawano alkoholu. Poniósł klę:skę:, bo
do tej pory nikomu nie odebrano
koncesji, sprowokował jednak
dyskusję:, wciągając do niej pedagogó w, Ministerstwo Edukacji, władze
miasta, policję:, rodziców.
Współpracownicy
kuratora
mówią o nim: przyjaciel LiRoya.
Czy rzeczywiście kurator-szeryf
akceptuje pełną wulgaryzmów twórczość
nejpopułamiejszego
polskiegorapera?
- Nie, nie jestem przyjacielem
LiRoya- stwierdza stanowczo Andrzej Sygut - Szanuję: natomiast
prawo mlodziety do buntu. A tak
właśnie Uumaczę: sobie niezwykłą
populamOść tekstów LiRoya - buntem przeciwko światowi dorosłych,
w którym nie ma jasnych reguł gry,
a nawet te, które są, nagminnie się:
lamie. Moim zdaniem, fakt. :te
Kielce są stolicą rapu, nie jest dzie·
Iem przypadku. To miasto jest
przedmieściem Krakowa, tak jak
Radom
Warszawy.
Wystarczy
powiedzieć - by nie cytować rapowych tekstów, te jest nijiibe.

l
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wykorzystywani jak w XIX-wiecznym
bpiWb.mie". Pana ocenaromija się
jednak z tym, co o sytuacji k~a ł społeczeństwa mówilł przedstawiciele
fllłdu,co potwierdzaj~ nleklóre opinie
międzynarodowych ekspertów. Jak
'lł')'lłumaczyt ten dyso nans?
- Nie tylko związkowcy, ale i
przedstawiciele władzy powinni
ocen!ać rzeczywistość po faktach,
a me na podstawie własnych
wyobrażeń.
Na
udowodnienie
twierdzenia, że żyjemy w XIXwiecznym kapitalizmie, motna zna·
ld.ć tysiące dowodów. Nikogo nie
powinien mylić fakt, że mamy do
czynienia jakby z dwoma biegunami. Z jednej strony jakieś 10- 12
P_roc. w szybkim tempie bogacących
s1ę: ludzi, z drugiej ogromną wię:k
szość bez szans na zaspokojenie
podstawowych potrzeb. Co z tego,
że w aptekach półki uginają si~ od
leków, skoro emerytów, rencistów,
~e wi~kszości pracujących, na nie
n1estać! Cóż z tego, :te pojawiają się:
nowe szkoły i nowe kierunki kształ-

ulicy. LiRoy swoimi tekstami tylko
go nagłośnił i usankcjonował zdziczenie. Klnący przed blokami nie
muszązdzierał gardeł, wystarczy, że
puszczą taśmę: LiRoya i efektjest ten
sam. Motna się: gorszyć, uciekać na
drugą stronę: ulicy, udawać, że się: nic
niesłysZy , ale to nicnie zmieni. A tak
postę:pują kulturalni mieszczanie,
zabieniją dzieci pod pachę: i uciekają .

Jest bardzo prawdopodobne, że
LiRoya rozpowszechni si~
w szkołach. Jak powinni reagować
nauczyciele?
- Nie mam uniwersalneJO rozwiązania- mówi kurator. - Oburzenie to za mało. Najlepiej o to zapytać
chyba ich samych. Można si~ pocieszać, te moda na taki styl bycia
minie i do Polski przywę:druje
modne obecnie w Niemczech
techno, akceptujące cywilizację:,
dostatni świat dorosłych. Motna też
załotyć, że goi'SZlłce nas dzisiaj
wyrazy stracą swój ładunek emocjonalny. Oswoimy się: z nimi i ~ą
równie dobrze widziane na salonach
jak słowa po<:hodzą;ce od warzyw
czy przypraw, co jeszcze z.a mojej
młodości było nie do pomyślenia.
ję:zyk

Nieskuteczne zasady
Zdaniem
kuratora,
zakazy
niczego nie zmienią, bo jak motna
administracyjnie sterować nzykiem, kuJtu~? Jakikolwiek zakaz
wywoła reakc~ ~cz odwrotną.
Zresztą, co można zrobi! w społe·
czeństwie, które nie ma nawet siły,
by egzekwować zakaz sprzedaży
ali.oholu nieletnim - retorycznie
pyta kurator.
- Być może używanie takiego
ję:zyka jest jedynym dostrzeganym
przez młodziet sposobem zwróce-.
nia na siebie uwagi- zauwata And·
rzej Sygut. - Chociaż nie bardzo
wiem o co im tak naprawdę: chodzi,

cenia, skoro coraz

wi~kszą liczbę:

młodzieży, zwłaszcza ze środowisk
wiejskich, małomiasteczkowych, z
uwagi na brak pieni~dzy nie stać na
państwowe, odpłatne studia, ani tym
bardziej na nauk~ w szkole czy
uczelni prywatnej. A czy to nie jest
XIX-wieczny kapitalizm, kiedy
kobiecie szukającej pracy najpierw
zadaje się: pytanie o wiek? Jeieli zaś
ma wię:cej niż 40 lat, bez wzglę:du na

miasto. Źle by było, gdyby młode
pokolenie nie buntowało się:, bunt
jest elementem rozwoju i z tego

punktu widzenia to, co robi LiRoy
jest pozytywne.

dek polityczny, gospodarczy, społeczny. U URoya i jego fanów te1o
nie ma. Hasła wypisywane na Sorbonie byłyowielegorszeniż teksty dzisiejszych piosenek. One do niczego
nie nawołują i dlatego śmiem twierdzi!, te ciulejestto 7jawisko w !ferze kultury. Byt może w taki sposób
fani odreagowują totalną frustrację:.
Wykrzykują ją, bo nic innego nie
umieją, pytanie tylko czy potrafią
przejść od tego wycia do urządzania
świata. Takjak moje pokolenie buntujące si~ w latach 60. zaczę:ło budować !i wiat na wz!Jr własnych wyobrażeń, tak i oni powinni wyrosnąć
z tego wykrzykiwanego protestu.
Wierz~. że za kilkanaście lat sam
LiRoy- właściciel prywatnej finnybę:dzie z dzieckiem na r~ce uciekał
przed bluzganiem innych małola
tów. Dlatego wydaje mi się:, te ci
młodzi ludzie mogą zmienić to

LiRoy niejest człowiekiem znik4d. lego sukas na muzycznym
dzi«ip:ym i mlodzid.owym rynku
jest odzwierdedlenlem tego co
dzięjesirw .. dorostt:}• kulturze. W
pogoni za publlcznoiciq, w Teatrze
im. S. Żeromskiego w Kielcach,
odbyła sit premiera przedwojennego wodewilu, skrojona pod gust
wsp6łczesnego nastolatka. Z teatralnęj sceny wprawdzie nie padqjq

słowa powszechnie uznawane za
obeli;ywe, dzi~ sit na niejjednak
rzeczy, moim zdaniem, ponitt:}
granicy dobrego smaku.
Obarjawiska- LIRoy l kielecki
wodewil- świadczą o wulgary; at;ji
kultury. Być mote, nieza/dnie od
tego czy nam sit to podoba, czy nie,

czas zmarnowany, że nie o to co
teraz si~ robi walczyliśmy.
+ Zmarnowane lata, ale przez
kogo?
- Przez wąską grupę: ludzi, którzy
dzi~ki "okrągłemu stołowi" mogli
i mogą bezkamie działać na szkodę:
ludzi i kraju. "Okrągły stół", tak to
oceniam z perspektywy lat, był
wskazany. Zasada rozmawiania o
wspólnychsprawach krajujest prze-

temat prawa pracy. Ten rakt. to hriadectwo rodzenia s:lę nowego etapu
międ:zyzwilłZkowej współpracy, czy
tylko crzec:znościowy gest?
-Dzisiaj, kiedy po!sb racja stanu
jest zagrożona, powinniśmy robić
wszystko, aby się: zblitać ku sobie.
Może jeszcze nie łącz}t, ale zblitać
się: we wspólnej trosce o dobro
ojczyzny. Przecież w każdym ze
związków zawądowych, w każdej z

czy jest to bunt spowodowany bezrobociem, brakiem perspektyw, czy
w latach

czymś wię:cej. Protestująca

60.

młodzież odrzucała cały porzą

Ciekawijesteśmy opinii

naR)'Ch czytelników na temat

jedyną reakcją kułtursinych

łego stołu".

ludzi?

Co mogą zrobić nauczyciele słysząc wyzwiska l przekleństwa młodzieży.

Na opinie i uwagi czekamy pod nr telefonu 501-83.

Rozmowa z MARIANEM JUR<:ZYKIEM,

+ t.k:usbrlczyl pan w lnaugura(ji
roku szkolenlowego OPZZ. lak1e W&
wspólnym ~owym szkoleniu na

LIDIA ZA WISTOWSKA

Jak l czy w ogóle na nie reagować, czyodrzucenie jest

pnewodniczącym Komisji Kr.ijowej NSZZ "Solidarność SO"
ciet słuszna. Niestety, mądrej zasadzie nie towarzyszyły odpowiednie
metody i praktyka. Że w tej dziedzinie nie było i nie jest w porządku
świadczy
np. telewizyjny film
,.Nocna zmiana", w którym stwierdzasi~, że w latach osiemdziesiątych
niszczone były nie tylko materiały
operacyjne służb specjalnych, 1\le
takte niektóre dokumenty ,.okrąg

takajestjęj przyszloić.

z;awlska jakim jest URoy, jego muzyka l fani.

Lączyć się,
zamiast kłócić i żyć gorzej
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe odsyła się: ją z kwitkiem.
Oceniając posierpniowy okres
można mówić o pozytywnych transfonnacjach w sferze politycznej.
Niestety, zmianx w zakresie ekonomicznym prowadzą z dnia na dzień
ku gorszemu.
+ Często pyla pan łudzi: - Gdzie
się podzlały ideały .,Solldamośd ..,
kto j e młszczył i splugawił? J.ą Pllll
słysa:y odpewledt?
-Od wi~kszości swoich rozmówców słynę:, że 15 minionych lat to

LIDIA CICHOCKA

partii, są ludzie prawi, uczciwie pracujący, pragnący pomyślności kraju.
skończyć rozdrapywanie
ran i zadać sobie pytanie: - Co lepsze: kłócić się: i żyć gorzej, czy zbliżać się:, bez wzgl~du na wyznawane
poglądy, i tworzyć podstawy lepszego życia. Tę: prawdę: od dawna
rozumie coraz wi~cej ludzi na dole,
stąd liczne przykłady dobrej współ
pracy
związków
zawodowych
w małych i dutych zakładach.

Czas wi~c

+ J~slłęstanowiobecnle,.Soll

damołt- 80"? Na jakicli sojuszników

http://sbc.wbp.kielce.pl

moie llayt zwilłltk, którym pan klenije?
- Związek zrzesza około 400
tysię:cy ludzi w 19 regionach kraju.
Rozwój ,.Solidarności · 80" jest
utrudniony, c boć by z powodu izolowania związku przez prasę:, radio i
telewi7ję:. Dawniej nas się: zamykało,
teraz tylko izoluje. W wielu jednak
ośrodkach, np. w Szczecinie, takte w
Kielcach, "Solidarność · 80" podejmuje
kolejne
przedsię:wzię:cia.
Wspólnie z innymi próbuje np. uratować zakłady i załogi przed bankructwem czy całkowitym uzalet·
nieniem od obcego kapitału. Ostat·
nio taką próbę: z moim udziałem
podejmujemy m.in. w szczecińskiej
spółce ,.Drobex-Heintz". A nasi
sojusznicy? W fabrykach są to zawsze ci wszyscy,którzychcą i dą1ą do
poprawy warunków bhp, utrzymania bądź rozbudowy istniejących
stanowisk pracy itp.
+ Któregospokódkandydalówna
prezydenta, poprze .,Solldamołt 8o"
w wyborach 5 listopada br?
- Przyję:liśmy uchwal~. że zwią
zek poprze konkretnego kandydata
dopiero w II turze wyborów. Nasza
ostatecznadecy7jazapadnie wi~c po
ogłoszeniu wyników I tury. Osobiś
cie natomiast na stanowisku przysz.
lego prezydenta widzę: mecenasa
Jana Olszewskiego, człowieka, który
nie tylko rozumie obecne zayoże
nia polskiej racji stanu, ale wiejak je
zategnać.

Rozmawiał

TADEUSZ MARYNlAK
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OGŁOSZENIA
.skodt" (1983)

SPRZEOAM

ldealny.Tel.61-~3

SPRZEDAZ

.tan

13575/g

SPRZEDAM lłld<:lwllcz .cyklop". Kielce,

6M386SX33.31-13-89.
bo/pu
5PRZEDAM ~ pre" hydreulicZnłl
z wymiennym billem o nacisku około 10
ton. Kielce, tel447-50
613/H<
Sf'RZEDAM .126p' lifting (86). SOkoiOw
GOmy 4. Tel. 204 SokoiOW.

466/J

SPRZEO..v.l Nmochócl .vw jetW." 1.8
(88 r.), Clei"WWO)' 16.500. wtoehy 7, lei.
74&-68 w4eczorem.
96/PW

SPRZEOAM .1111.1 126p" (90).•lorda
probe"(91),tel.115-o68.
13590/g
SPRZEOAM silnik ,goili" diesel.
13588/g
Koflskle,te1. 72-54
. 126p'(89),.,polonez"(94). 61-o2-29.
13583/g
SPRZEOAM .lilii 12Sp" (94 r.!. St1ry
l(o(czyn84k.Na.NgoKorczyna.13582/g
HYOROMAX ~ z o.o. przłldsl.lwl
eiłll ZML - Kfty oferułe gnelnlld elumlnlowe. Kielce, Jeleniowaki 15, tel.
31-69·76 OfiZ w akiepech PHO l MB,
Zlgnańskl\41 KJelce,Kole}Ciwl220strowiec,t Maja31 Sklrtysko.
13579/g
SPRZEDAM pawilon handlowy ok. 50 m
kw. wrezzdzlalą Redom. ul. Osiedlowa 2,
tel. 608-764.
3381mb
SPRZEDAM .akodf 1201.." (X\1.1988 r.)
Tel 66-16--48.
13494/g
SPRZED..v.l .wartburga 1.3" .goili"
(1989/901-52.000km.Kielce, 510-o7, PO
16.
13482/g
SPRZEOAM .ITIIIZdf 323F" (1992)
Klelce,66-47-36.
13370/g
Pl~ -I'IOWe, utywane, gwera~ie.
raty, ttrojerie. BAO MUSIC. KIIIC41,
Mieszkll31.23-568.
13023/g
f't.YTKI ttlewflcyjne z plaskowce wrót-

IS-17-28.

SPRZEOAM 2 zbiorniki stl~ o pał.
20mszeic.T... 61-1•-12.
1182/k

STYLOWE meble holendefsldt;. OH

m

.,AU0t80"(19&5).10elce,31~5i/g
SPRZEO.W dywan (3 ~~" 4) boróo, -

wzory.66-15-75.

.~323"(64)••1ordeescorte"(81)

66-26-23.

13611/g

TRA,BKĘB. Kielce, 61-98-tO. 13622/g

_FIATA 125p" (1990)

Teł

154·210.
13599/g

.PEUGEOTA 106 XNO" (1994) dle&el.
Klelce.31-73-27.
13597/g
SPRZEDAM .poloneze" {90 r.). Tel.
114-604.
13574/g
.FIATA 125p" (1986). Kielce, 152-203
13564/g

PRODUCENT
oferuje:
• kołki rozporow•
45 ~w z wtu,.t.ml.
haleamii n11 klucz

e zatrz.ald magMSOwe
do mebli
• puszki podtynkowe ł eo
• podatawid pod doniczki
e donłezki plastikowe
ogrodnlcu ł 10, 1 2,

e

z dnem kretkowym
uaługl na wtrysklirkach
do5kg
~

Zakład

~

....

18, 18

Przetwórstwe Twcnyw

2S-~~Jt~aa
tei.{041)61-87-65.

Zapnt~Z.~mywgodz.9-1 8.

~Stan

ldulnv,
13628fg

PROOliCENT obraZOW l hiSitr w sitOrze
zaprasza do awolel GALERII, p. Monluazkl
11 Klelce.LUSTRAwcenleod85do 150zt
06RAZY od 29 do 95 zt. Nllnltaze ceny.

Zapraszamy.

671fg

PIEKARNIA - aprMdlm wyposatenle
pl.e .matador" 6 m kw., .mora·, pOlautomat do bułek. prusiiWIICZ. młynek do
bulki, walcarX' fOOIUklrltf. C.na 35.000.

101/e

Końlkle,tel.74-25

SKlAO

FABRYCZNY

gl~

DROBNE
tu.~.

na mokro.

NAF'fV.WA. plecykOw, lwchenet guowych.hydraullczne.66-05-02.. 13596/g

&nteg

27-324(po18)

OOMOfONY,e•rmy Kieb.~J9:,~
T AP1CEAKA dfl\llot un*l, !aluzjll, Ylrtl·

cale- napre\1111, 66-78-36.
SOiODY

~.

13354/g

tralki, porfCH. Tel.

68--46-ł3.

ełewacJe~(lliding),pokrycla

dachowe. dyble do słyrl)pienu l oklll\
P8fll»tv.
uszczelki sa~pne.

planki, allikony. Kielce, 2:elazna 22,
tei.66-00-o7.
542/hk

KU~LI~Ef'LNJE
00 22,40 zt

R~~~·:·:~:.we'ry,_

Kle~(.u:~~~~~~~ 45.
{0-41) 540-06. 549/hk/1

WrTANY W NOWO OlWARTYM
- lmporterodzlety
w OH ,.5zumen", 11 p.
Kielce, ul. Jagiellońska 25

w~~:ft,~=jirfJ:trd:ej
poniedziałek- piątek

sobota

TAMO,
26-703.

~

11 - 19
9-15
549/hk/2

~.

Kielce,

770/GO

USŁUGI
liKł.ADANIE

62-05-84.

glazury.

Ostrowlle.

174/o

PRZEPISYWAIIIE
komputerowe.
66-16-27.
bolms
.BEST" -dodatkowe drzwi. 61-17-86
12173/g
NAPRAWA megnetowldOw. Kielce.
318-000.
12988/g

~.merceoes"1,5tony.

61-67-72.
12989/g
UKtAOAHIEglazury, terakoty, wymiana
okien. Tei.I5-12-57.PO 19.
13100/g
CZVSZCZENE dywanOw. 31-7~.
13109/g
NAPRAWA ~ wodnych. Kletce.
66--42-97.
13438/g

TANIO!
OLEJE
TLUSZCZE
g

Kntnwica, Raisio
Van dea Bugh Olsen

~ PW ,.Ałma", Kielce, ul. Rolna 6

.... teł. 489-46, 440-03, wewn. l 12.

TANIO!
CUKIER
~

....Ainwa,...,.

Klclce, u i.Rolna6
teł.

489-46, 440-oJ, wen. 112.
719/00

13510/g

12199/g

ogrod~. JlfZ'Pła.

ROLOi(A$EtY, !Ilu$ ~- Cht18,68-41-33,68-74-76. 575/hk

TRANSPORT .mercedes"
66-20-65,66-20-08.

1.8 l
45/fg

fuUZJe.kernlau,roletldmat~.
rolokaMty,f!llr1dzy,krllty.31-29-38.

567/hk

At.ARMY, domy, blun.IOelce, 434-79.
59/lg

ZAluu-~.pozlome.klmisze,

AUTO-MOTO

drzwi harmonijkowe produkcja, montl1.
Kielce. W&r$Z1~ 199, tel. 32-58-13,
łax68-68-77.
12815/g
układanie

Gara.t.. napra"""

clńaka

13429/g

NN'fłAW'f ailnlkćow, ltumild

WALKER.

Klelce,516-41.
ZALiJij§ wszyatldch typOW. Nepnwy,

756/ad

MONTAZ ~eń QIZOWY'Cłl w aamo-

12983/g

chodlcł'l
benzynowych, ga2nlkowych
łzwtrysklem benzyny.KI.tce,Kruazelnic

m~gneto-

klego231,555-27.

13092/g

TAPICERKJ, teh..llje, zemkl. Kielce,
31-43-59.
12796/g

708/gd

NJTOGAZ

fi~.BOSAL".•Molomls",Klełee, Weaot.

neprawy.

TŁUMIKI

do UI'IIOChodOw zachodnich

47/49,423-73.

kostkibrukowlj.TII. (041)15-21-75.
12&48/g

742/gd

Kieb, Boduntyf\ltul 33, 48S-25, Wir·
SHWSk134A/16,68-16-07.
735/g:J

AUTOGAZ - monta.t lnsteiKtl. Klelce-

-Herbv.~5,66--44-27.13623/g

SKUP,

NJTCCZ~;SCI .Bronowski". tM1ownla

HJRTO'ł.MA

firmowa raflnerfl

Gdań

nikOM, przeldedolowe przemyelowe,
smaryorazEII,Mobii,Sheti,Ca.strot,Agip,
Tedex.VAT.Dostl-namlejsce,dogodrle
formy płatnołci, .Muol". SuchedniOW
(0-47) 543-217,543-770.
753/gd
HAKII'Iolownlcze.Klełce,61-57-04.

13195/g

magnato24,
13535/g
Kielce,
13532/g

ZALUl.IE.JfdrZiiOW,612-18.

441/j

~rao~jl

AMORi'YZATORYMONROE-zało!Mie

EKSPRESOWE
SPRZa>AM .fiata r.gal.l" 1.7 diesel
bleły 85.000.000 en% .l.lłbota horł

(85)

zona• {81) w c.to6el lub na
18.000.000. Klłllca, 31-11-13.

AUTOCZĘśCI ~. utywene, autoleklery 200.000 tańsZe. Klełce, Sobieskiego
87,61-52-74.
26/mg
NJTOGAS SERVICE- ~n1ncje, raty,
hornologlcjl. Kielce, Pomorski 35,
486-74.
727/gd
BLOKADY MUl-T-ŁOCK. 68-78-33.
13168/g

POOt.OGI - uktedanle, cyldlnowanłe,
lakierowlnie.Kielce,564-37.
13621/g

;c:s_;2~i~:Se~

KOMPUTER 3860X. Chmielnik (049)

54-38-63.

13637/g

SPRZEDAM .gotfe" 1.3 B {81 r.)l)lłnl
dokl.merltac)l,llllnblrdzodobry.TII.
68-43-78,31- 12-37.
13651/g

Wody lecznicze
.,Jan", .,Józef",
.Siotwinka", ,.Zuber"
woda stołowa - ,.zdtój"
CENY PROMOCYJNE!!!
PHU ..AWPOI.." spółka l o. o., Kielce,
ul. Domeszowska 104, tal. 42 7-48,

teiJfax 68-03-54

nu,.

Hurtownia ,,MADEX"
polec. wci~ sprzedaży:

D rajstoiw. skarpety,
D biustonosze,
D bielizna damska,
. męska, dziecięca
Zduńska Wola, .,Spólnota" Rzesmw.
.lenit" Łódź, ,.Stobrawa" Kluczbork,
W)TObyuklldów:

GlAZURY l TERAKOTY
...........
HURTO WNIA

.,Gorsenia", .,ASSA", ,.BWA'".

HISZPAŃSKIEJ

Ceny producenta - Rabaty!
Kielce,ŻO!nierzyRadziectich21,

8EZPOŚREONIIMPORTER

--~

60S" (901.,= .

Patronat za.k.lldciw:

-.

łei.61-71-00JO(ILI-16,sob.IJO-IJJO.

. . . Kl.tLCRCH

to.łce.IL

cąkl

1367o4/g

SPRZEDAM _lorda nnzb" {1991),
BMW-730 (91) po wypld1w, .peugaots

do 5 lll Sui<Ow-

-Paplemll. 61-94-12, SObleaklego 87,
81-52-74.
27/ mg

wldOw.Zaklad-KeCZITiłlrka 16,61-64-

tony.

60/lg

MARCO-SERVICE - CZfłd do samo-

OSOBOWE busy, błechlratwo, ustegaom~tr11. leklernlctwo. Klblne

1,5

kom11,

cu 55, 66-36-00

wilnie

lakiernicza.
talewlzorOw,

ratell'll,

apradi.Z.

Zlli'Una aemochoOOW. !(Jeb, Sllridelll4-

do urnochodów zachodnich.
Kielce, WiliOli 47149,423-73.
741/gd

sldel. J&dllcze, Gcńce, ofaru;e OlEJE: ail-

NAI'RĄWA

1185elg

MOTOAAT: luiOCZfkl uchodnll.
Regenefacl• llfCZ ~. ~:

CZiłkl

ZAiuz.E poziomi, pionowi. 68-40-t s.
12630/g

TANI Irinsport
66-31-15.

rety, ,.poklnat"
Cłv'obri90 40,

SPRZEDAM M-2, 30 m kw. Kiełel,
566-07 po 20.
13664/g

FIRMA .R!sen Profi" uklldanle: płytek
ceramicznych l klmlervYych, chodnłkOW,

61-46-59.

~raną..

ne gwarencll. Kielce,
501-40.

CZĘSó do SimochodóW zecłlodnich,
n1 zarnOwienie. KIM Auto-

za skledu,

~~7.s:-..':~4~42~~1rJ431';i

łnstallcje,

eutoalatmy

SPRZEDAM .stera 200" (92) ~k.
Fakh.nVAT. Kielce, 61-99-70. 13669/g

128601;

OOMOFONY,

MAMERYKANSKIE

.,ALCATAAZ" (kod ~ 0t1Z
.lEGEND", centl'llne zamki. ~koMnle,
redloodtwarutl:e. Najlepale w kraju ceny
oliKUje .AJ,.JOIOPOL". Kielce, Redclr.tq,
429-67.
707/g:J

AI.JTOt..AKIERY- aerozoli, wazystklłl
"lEMAX", KleJce, W$p(llne 1,
711/gd

kolory.

574-59.

TElEWIZORY- neprawe, przastralanłe.
61-20-40, Walczak.
12631/g
Kielca, 31-10-48.

NJTO-RAOIO-Al..ARM
WISTACHC.
()t(rul35 Kielce, 66-28-49.
6661-e

~~!3.~7-4"::.rcz0wkowske ~

torów, wymiana (rebll· 50 proc.) OfiZ Inne
118ługi. Kielce, Naruszewicza 33, tel.
47/FG

prace wylu:JńezerjOwe. Kielce, 31~~;tg

NAI'RĄWA
teii'MzorOw,
>Mdów.ln!..Krystek.610..169.

""'"

IPfDde.t.

-

66-08-57.

tapetowanie,

31-45-56.

ufi'ICIIChodcJM

montet,azyberdlchy._AlAol'łlnlx".Sz.wc.

39 k. oa. Nowiny, tliJfax 592-05 oraz
Kielce, el. Tarnowski 2tl.
11651-e

482/hk

utywene do NinOChodów

k~~'-Oirilemortyza-

TAPETOWANIE
32-21-43.

SZYBY

AIAofyzo.

PETER-CAR- Cl:'kl do aemochodOW
JAFIOPitSKICH l zachodnich.
SERWIS- wymiana oleju (gratiS), kloc-

CZĘ$0

budynków.

glołnild.ZNkowanle po;atdOw.

choOOW zachodnich, nowe l u.tywene.
Kielce, Klrtl:~ 20, teł. 524-43,
68-47-44.
583/hll;

zachodnlch.Kielce.~1 .

glezuty,

terakoty,hydraulib.81-63-72. 13156/g

I'W'RAWAprallk.441-41.
13185/g
TRANSPORT .mereedea" do2ton. VAT.
Klelce,66-35-66.
13217/g
VIDEOfOTO. Klłlłol, 22-924. 662/eg
NAPRAWA teii'MzorOw, zntewy seteMteme,ln!.. Cechowski. 504-45. 12408/g

Teł~1,5tony.mer~;l~~

.o.mon·.

wag, ~e w aztdl, zniCZe w l)llstilw,
wyprUd.
475/hk

SI<LEPIE

.,HONGKONG CITY'"

wego 34, (8.30 -22) łlll326-599,1J. Platrkowlkl191 (.Poimozbyf"}, teł. 66-32-o7.

,,...,,

HADES - dodatkowe dnwl, równilt
stalowe. Kielce. 31-29-83.
12700/g

INiłowtlnle,

..".Mf'\fllłty:IOelce,ui.Mronlfeshll.JI)co..

SucM<tniOw. C04n 544-401.

ZAKŁAD
El..El<TROMECHA.
Kielce, ul. 1 MaJe 73. teł. 53&-31 olel'\lie:
przezweJenll silników, bramy gara:mwe 1

TRANSPORT do 2 ton, Zl'lljOmO$ć
Jfzykl niemieckiego. Kielce, 68-~;3f4/g

GLAZURĄ

13563/g

l.IKŁAD.wfparkletu,boezef11..glazul'y,

13481/g

TAPETOWANIE, m11oMnle. 458-1 1
13332/g

Klelce,leł.111....()29.

UKtAOANE koetkl brukowe!- .._.ql

TRANSPORT Izotermii 5 ton, VAT. Tel.

HYORAUUKA. Kielce, 61-10-68.

6631-u

ratiiiNI. OOO.tkc:Mot ekce.orit. zabezplrt.
cza~ 1 ~- Radlood!WIIrzacu 1

~.6&-~1 .

OCIEPl..ANEbud'fnkOWpilniUI ktyllml·
nową Skartvsko,(047)514-687,flchunkl
VAT.
160/ak

FOAO-Clłłclzarnie~.Klelce.GOmt.

kówSQI$Zk:OwSkiCh 15,502-52.

AUTOAlARMY - PRESTlGE AudiOYoll;
USA MI zmiennym kodem.. Spnedat

32-37-11.

OCEPl.Af\IEdomówwtryakowe.Kielce,

OCIEf'l..N.AE >Mryskowe

Wl'lfkO'We,

TRANSPORT .mercedes- 1,8 tony.
13524/g

11982/g

WIOEOFJLMOWANIIE. 66-16-27. bolms

PROfESJONALNE

~SKIE/OĄMSKIE/OZlECIĘCE

Jut W SPRZEDAŻY HURTOWEJ

FX poleca zabuclowy, azaty

AUTOALARMY .SIUCON", lmrnobllMry,radiomontat.Klek:e,-434-79. 58/łg

pe....w.cze, panele, kłenkl~. VATkredyty.Tet.504-30.
13542/g

VIOEOFllMOWANIE
31-38-76.

NAPRAWA,
~nllo,
piloły,
glowlce.Tei.521-83,Komar
12165/g

117-171.

13567/g

tafclcy.~2211 ,32~~

PRZEPROWAOZKI.31--38-29.10n11g

Ust.UGidtwigoM. ~.~~g
ZALUiJE:Kleb,571-79.

CYKLINOWANIE. 32-28-96.

Sidłng.

133&4tg

NAPRAWApiKVkO'w~.!Geb.
61-~7.
11966/g

C.mentownt

.Małogoszcz" HOSSA-2 oleruje do ISprleda.ty; cement. wapno, bramy gara:towe,

SIATKiogrodzenlcloMI.31-91-28.
12807/g

:ZUKA" (1986) Izoterma saiTIOVrlykonalne Klelce,595-28.
13669/g

13606/g

.RENAULT 21' (861'87)
pllnle.477-S4.

13289/g

SPRlEDAM .stare" silnik .leylandłl",
sknynll bllgOw 200. ~ładunkowi
przygotowMI pod kiper, .polonez 1500"
(1990r.).Klelce.66-37-17,po17.13561/g

13,500/g

.Szumen" oraz Kielce, ut Zalelill 23. tel.
66-76-88 (po
672/eg
.FIATA 125p" 183 r). Tel. 59-654,
włeczofem.
13549/g

WóZKidzleclfce.Prodllkc~sprzedat.
Cenyhur10M. Kielce, ul. Plaskl Mile 5, tel.
31-76-78.
12750/g

.KAMAZA" {wywrotkł) sprzldem. Wole
Jlchowl97.
13554/g

Kleb,

68-22-10,421....11.

SPRZEO..v.t.mercedese 208" (1992 r.)
po WVPidku i Inne. Kielce, 31-32-25,

SIATKiowoc:tzenlowe.Klelce,22-924.
661/ag
SPRZE0AM grubotciO\oo'kf 5-Sironnfl.
Pleskl Królewleckle 25, gm Smyków.
13551/g
.SK~ 120" {1988). Kielce, 55-221.
13555/g
.SKODĘ 120" (1989 r.) sknynll. V,
25.000 km. pierwszy 'llłetclclel. Tal. {049)
54-27-35.
13556/g
• POLONEZA" 1.6GLE (1992 r.). Killce,
32-«-58.
13548/g

szcunltta.

ROTTWEI..ER

SPRZEDAM kiosk z klneNzecj4. KlełC41,
32-54-35.
13413/g

BOAZERIE- btwy - panale boazeryj na
-lakiery-dr?W1herrnonljkOM-kaselony
-kantówki- mozaiki. Kielce, Miła 14,
568-22.
733/gd

r.).
13566/g

1051.." (87

Mleruw.59Ak.Wodzlsł8Wie.

nychkolorach.Sr;Oiowiec,lel.17-17-43.
113/az

68-30-61

13581fg

.skodt

SPRZEDAM

l'YN(I

NUMER212

.

o...-. 141, tetAu: 88-7+&1

Kielcc,la&6tsb~tel437-34.

p;lz.9-17sob.9-14,

liSI..

TAMOUJKIER

NIE OPROCENTOWANY LEASING

herbaty, kawy, mąki, kasze,

1/ telefony komórkowe NOKIA 150, 720
1/ kserokopiarki SHARP Z-20, Z-25, Z-52, SF-7800
11 telefaksy Panasonic KX-FSOO, KX- F700, UF-V60, OFX-3100
1/ komputery DATACOM

paczkowany, workowany

syrop;,0~~~~~i,P~~~~~iC i inne
KAFPOL
sk::u!~~~~~ g~~
teł~W:na~r~~~n~4f7o 6lll

Skład reiia~: ,.Exbud 13" Biuro Reld~~ ,.Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

C,.."'\l"i!.C-~
ó

Kielce, ul Domaszowska 52, teł. 430-1~. 68--12-36

R~dakcia ·nie odpowiada za treść

http://sbc.wbp.kielce.pl

zamieszczonych ogłoszeń.

Skład

12

SLOWO

NU M ER 212

OGŁOSZENIA
P1lNIE

KUfiE. . 126p" (90 r.). TeL 68-34--41
13578/g
MAKULA~ - ~ lo6cl po
1trakC)inei Cfllle, Klek:e, teł.. 523-69,
68-44-39
586/eg
$POJLER do ,polooeu". Kielce.
595-28.
13560/g

P1LNIE aprHdam 3 Klek:e, 27-158.

KUPE~

.poloneu" (19881'91)
~b)'ć po wypadku. Kielce, ~g
Klełce,

kuplf.

26'-70pol6,68-18-69do 16. 13585/g

PRACA
IQfROWCĘ

emeryta

zatrudnił.

Klek:e,
13594/g

561-08

~wczynl
oraz
dzłe<:U. Kletce, 68-27-33

POTRZEBNA

pomoc

do

po 18.

13581/g

ZA~cuklemlk.l. ~4/g

umocr.

POmlEBHA koblełll
bH
~rodzinnycl\bel.~.

27-158.

NIERUCHOMOSCI
SPRZEOAM OO!ny:

Zll ~nic41 Oferty 13542 .Słowo
135<12/g

Z~

KSM,

INTERLOCUM, 453-62.
628/a
5PRZEDAM 2 l'lro 3800 m kw. ziemi z

STANCJA.61-14-69

WfNAJNE, poll'lleszc.z901ł, "" -rNlal
N1TlOChoOOWI w Klełcacl\ teł. 524-43.
68--35-71 od !Odo 16.
611/Hk
OO~wienlll

pawilon t.ndlowy

t miesllulnilłm. teł. 22-960.

13576/g

SPRZED.AM pllnie klb ~wit
flii\Mion t..ndlowv pl. WOirmcl. Kielce.
504-21
13492/g
śWIĘTOKRZYSKA Giełda l'hr~
II'IOłd~kupno.~zanUn~~.

KleQ. ul Slenkktwk:za 76, 66-05-93,
66-13-e!.
61811

~~~nla M-2, M-36o~
POSZUKWĘ ~TWem.•

wynajtcla, k~. 68-03-29.
WYNAJMĘ loltłol

$klłop,

s.t/1g

bluro.68..00- 29.

mMA handlowll p(IIIZUkuie lokalu 1'11
sklep mełllolooy powytej 1500 m. Kielce,
31--48-92.
699/gd

KEl.ECI<A GIELDA t<łERIJCHOMOśCi -

~.
'

'

domy, działld,mleszlalniii. Klełce.sttw..C

kleQO 12, 463-63, SienkiewiCZa

28,

429-73.
668/ag
KUPNO - spmM:Iat. wyna}em. zamiany
mies.ztr.afl, clc:JtntMo, działek. ,Medlum-Ser-.łs", NOT-parter.6&-07-74.
669/ag
l'łERUCHOMOŚÓ
.wtglowska"
Wesoła

51, 68-75--M

ZAMIENĘ
nołć

13251/g

miuzkanle 48 m kw. w111·
(kom~) na dom
z dzlałk4. E.....entualna

noł.lriłllne

Jednorodzłnny

dopłata. 61-66-71,wleczorem.

13558/g
KUPIĘM-3Kiea. 66-39-06. t 35381g
dla
dzlh.<ezyn.
Tał.
STANCJA
66--08-15.
13607/g
Pf«:MMAOZIMY zapisy na mieszkania
kiiL~.M-5. M--6zgarat.m (ulga podal·
kowa, ratyj-odblóriX.1996.Agencja.Kontfakl". Sienldewleza 78, V lliłtfo, pok. 7.
68-33-22.~5.
623/s
POSZuKWĘ do wydzl8f"tawlenla mini·
mum na 3 Latadomu lub mleWlania 80-100
111. PoSfec:Hctwo wykluczone. Kielce,
66-39.-,19.
6&4/eg

APARATY
SLUCHOWE
(sprzedaż ratalna)
wkładki indywidualne
Gabinet "LOGO..
Kielce, ul. Paderewskiego 14,
tel. 66-3 1-67

-

STOLARKA BUDOWLANA
PH .OKPOL" S.C.

Okna-~

Drzwl-weł~

TRENING~mitd- Tel. 689-1~319419

LEKTORZY Nlgliey. Kuray dzleloleowe.

13537/g
ENGUSHSehool-tał. 415-17 -luny

"~engielsklego; dllldzieciodllt5,
mlodz:lety,dotoełych-poezątlwłącyc:h,

ua-naowanyeh.Buaineu Engllsh, pay-

~~~.~mlnOW: matu~l~
STUDIO t...t-1GUA - ~ anglelakl.
68-14-20-n.130.
570/hk
ANGIELSKI, niemiecki, v.toakl. NCMJM,
lał. 68-30-55, 6&-40--55.
552/hlt

MEDYCYNA
GINEKOlOGK:.zNE

za~

do 24
tygodni - renomowane ldinikl (gabinety!
europejskie -~neeeny. Telelo-~e .MARKTUfr ŁOctt. 30-23-28,
32-7~9(10-18).
101/nk
PROTEZOWANE. NapraWI!. Klełee,
502-52.
670/eg
MASZ Idopoty z nadwe9111? Odtywlanll
kon'I()O(owe. Zldzwoń437-53 Rldont
34</ mb

'

TURYSTYKA
PRZEWOZ OIOb Klelee - Frankfurt

wynejlmbuu. 68-~

TKAf-.INY; Importowane l najleoszych
fabryk.~~ Tajwanu, Indonezji. Dodatki
krlwleei!M.PIIamanler11, aztueznekwii iY,
kwietniki. tł.lttownii .STADION". Klelee,ll.
NaSt.adion5,lałJiu61-53-24.
549/ ag

POLIGRAF I A,
REKLAMA
~ki,

wlzytOWkl,

ulotki,M«uki.gadtełyre~.Kielee,

RÓZNE

12928/g

FRANKFURT,

1267-ł/g

~lm,

Karłltuhe.

Upsko, (048) 780-307
2851mb
MONACHUM. Norymbltfga (CZM.rtkl,
eoboty) - regtAI.mie. (081 ) 55-13---()693/nk
. KIElCZANIN" - przeJazdY do Madrytu,
wynajem mlkrobusOW. Kielce. 31....4Q-3.i.
11a34/g
WYOECZKA do Mek.lyku w terminie
S-22.X.1995. BTKlZ . Terra", Skartysko,
teł. 047-514-1 14, 047 -513~. 167/ak

:~ SzK ELES~vr.•~

wymagany tytuł mgr. filologA.

.PIANO&STYL' aprzeda1-urwłapia·

ZgłoszenlaprzyjmuJeseł<relariatSJO,

lel. 24-455.

13169/g

ZABIORĘ na południe N..-nlee 3 OIOby
(1 kierowca) 17.1X. Tel. 11---()4- 91, godz.
18-19.
13605/g

11JWIIZlS1110 ~liDZY POWSZEOL~!J
wliELt\01

ZIEMIA, piasek darmo.. Tał.118--610.
13572/g
lM'AGAI NaMI 0011&- atrekcyjoej
odzletyutywanejwhurtowniOstrowriee,ul
Gulitlikiego 16. (047) 62-79-76. Zlpra.·
szamywgodz.łł-17.

zaprasza do udziału wkursach
komputerowych:

- podst.-a obsługo '""""

64/lg

-pufMO

- ob$ługa biurowo-finansowa
firmy
- komputerowa rachunkc>

REKLAMA
~!lane
napisówurnoprzylepnych

-T

~7. tel. 461--()5.

SZKLARSTWO

- openltCN' systemu DTP
- operstor systemu gn~flld
komputerowej

BO

- gn~filat fotoilustniCYfna

ZGUBY

-infogn~lilat

-grafika komputeron

. CENTRUM SZKŁA"IQELCE
- NASTOKU 118b,32-56-37

1nlormacj1 udziela 1zapisy przyj·
muje Biuro TWP w Kielcach, ul.

SlYBY ZESPOlONE
oklerv~e, CJmlme-ntowe, bezpieczne.

Leonarda 18, tel. 463-50,465-41.

~ ~EZPIECZEŃSTWA - dekora~TURYSTYCZNA 1, 31-54-79
ulll~azkla

i luslet,

vrt~Zelkle

u-"~EKOSZOWSKA 39. 500-29
opreWIIIulter, obrUOW,uaługl

754/gd

BUDOWNICT W O
PARKIET. moulka. kleje do patldetu,
d~oelel)leti. .,ALEX".Nowlny.Pne·
mysłowl7, 593-76(8-16).
736/GO

STROPY .tertva• - ,UNISTflOP" Obił·
gorek k. Klek:. tel. 11---()4- 93 lub
wleezofem: 48-4-26.61-01-81. 12927/ g
.MABUD"- przed:stlwlcleł Cementowni
,Malogoszez" oferuje cement 350 l 450
orazalporeka,c:eglfbilłii,PIIIonąłinnll
matariały budowłane. Ceny konlwren-cytne. Kielce, ZAgnaflika 72. teł. 48-4-19,

lax493-92, Siuzetlewskll4, tał.~:~

OKNA.

drzwi,

matarlały

.MABUO" Jtdn:ejów, ul.
613-52.

btJdcWńane.

Oołaul

1, tal.
565lhk:

FARBY, LAKIERY. ROZPUSZCZALNIKI,

KUPUJ zanimwzrośnie IIATI Na/v.lfkSZI
ldeleekllhurtownieplyteł(eeramiClflYCh,
elewacyjnych. Spn:eda.t ratalna. Cedro--Ma.ziM' 7 (Cedzyna, obol( emenlllru).
68-01---65.
671/ eg

Pt.YTKI C.lflllllil:::zne, łeiervMt, podlo-gowe, trudno ścieralne. Sunna - olielalny
dealer nrm: ..JOPEX"• •NOROBUD",
.CERAMIKA PARADY2". Konku.;eneyjne
ceny detaliczne l hurtowe. Kielce,
Chorzowska 22. lei. 59---3-44.
661/eg

MAKARO
CENY FABRYCZNE

(BmTh@
KIELCE, ul. Jagiellońska 70,

tel. (041) 569-56

Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam ,.Siowa Ludu•, teł. 448- 58, Kielce, ul. Targowa 18.

ZAPIIASZAMY
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Politechnika ŚWiętokrzyska w Kielcach
oferuje w roku akademickim 1995/96

l

~

Studia Podyplomowe na kierunkach:

l

~

~
l

::~~~:=:

~
l

Rachunkowotć Przedsiębiorstw

~

~

Bankowotć

~

Kontrola l Nadzór Rnansów Samorządu Terytorialnego
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wycena Nierochomości
Studium Menedżerskie (dla członków Rad Nadzorczych)

!~
~

~

~

~

Zajęcia

prowadzone

będą

~

przez profesorów

~ Politechniki $więtokrzyskiej, Akademii Ekono-

~
~

~

l
l
~
l

ł micznej w KrakolNi e.
~
Wymagane dokumenty: podanie, kwestio- ~
, nariuszosobowy, ksero dyplomu należy kierować ,
~ pod adresem Zakładu Ekonomii, Zarządzania i ~
l Marketingu, Politechnika Swiętokrzyska, Aleja l
~ 1000- lecia PP, 25-314 Kielce, (paw. C, pok. 219).
' Blitsze informacje pod nr. tel. (041) 24-310.
'

!

~
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l
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TELEFONY KOMÓRKOWE

lUB~lS~~

Czynne 7 -16
Soboty7 -14

zatrudni od 1.X.95 r.
lektora j. wioskiego

nln lfortepll.nOW. Seleglennłtgo37, lfll. 61-

24-18

STOLARKA OKIENNA

Nle-ehiOW-Kostomloty269(pay treale
na l«U) Tel. 68---47-91 łub (0-90)
33-5-4-19.
517/hk

ragulame

Polltechnlka ŚWiftokrzyske
(Studium Języków Obcych)

LOMBARD, 68-22-42, natyehmlestowe
potyczki pod zastaw. J(antor • hotelu
• Bristol" takte w nledzlelf, 68-22-24,
579/ ag
nocny 66-30-65.

604/Hk

PIANKI - ceny llurtowe. PH .Chemiłtal'

-

Kielce, tel. /fax 68-13- 17.
ul. Wa!U'eW$1!a34.
tel.ttex 31 - 25-88.
ul. Wemen~ 33139. 69Silll

Radom,

2ytnla 10(Walig0ry). (D--41161-50-18.

prze'NI'RY.

1-łSZPANIA

i e':;.~Jz~etrtrup"Jtt:n:lw
PTI. . MIKROTECH".

TKANINY,dodatki krawleckle hurtownia
INES. Kielce, $cieglannego 40, 61~9Q

BIZNES

PRZfJAZDY Frankfurt. ~tld. 425-79
12639/g

68--45-4-4.

LEASING
Samcx:hqdy, wyposażenie

750/gd

Orzwl-ga~e.towe,lluminlowe

ParapetyPCV, montat.
Kielce, ul. Batalionow Chiopakich 77,
tel. 571-91,526--()1,wewn.3o4.
Końskie, ul.l<.leleeka 1, tel. 24-~~-711

POLJGRAAK -

REWELACYJNY

ogn:ewenie~. Klelee,Leazezytl

Tel.
13174/g
PRYWS - Mltal'lla kuny komptt•
~56-3(8,61---()4-49.
13173/g

61 -11-31.PanPoł".

,.".,..,.

SZKŁO BtJDOWI.ANE- kuplat nettanlei
whurlowni.~EK"Kielca.Bela1io00w

~-

-

Kielce, 430-1 o,

lekaneblachydachOtWkowe,traPIIZOWII I
ryrvty.BORGA";-m._~ .ROCK·
WOOI...": lol!e dachowe l "'-"dementowe
.DORKEN". Kielce, Hauke BoNkil 2, lał.
61-20--93.
588/hk

Folladachowi

KOREPETYCJE - matematyka. flzyQ.
26-297.
13751
ANGIELSKJ. 5ói=óói6-16). 13624/g
SZKOt..A J,zytiOW Obeyeh 1--ESKA a. e.
anglelakl, niemiecki, hlazpet\$kl. Kielce,
Romualda 3 (PIIwltony) 14-19, teL
31-52-54, po19.
65111
ANGIELSKllłblołiWntka W. paygoeo-- · d o matur. korePIItyąe. Tel. (041)
68-54--44 {wlee:zl;:nm).
614/hk
KURSY komput~ .Compulex".
l<.lea. 432-02..
5661•

Atrakcyjna cena.
komOrkowy 090 33-54--34.

.IZOBUD"-oryginalne~pow--

.BJTA"- t~ Pal'l 1 Pllnow.
Kielce, 500---64
13516/g

STANIUrOWy O~. Podhale {ulga
pode~)
apnede
.Kontrakt",
68-33-22, 66-33-45.
641/a
SPRZEDAMdom. Tał. 66-72-35
13603/g
WYOZ.iERZAINIĘ pl-e 2000 m kw. na
pettUng atnetony. Kielce, 66--03-13.
po 16.
764/gd

FIRMA HANDWWA
FREGASC
Kielce,ul.Warszawska44,
te1.467-86
ul. Zbożowa(obok Gicldy)
tel.68-21-l6

TOWARZYSK I E

DREWNO budowlane, >Mf.tby dachowe,
deski podlogoM, taty, gwotdzie. Skład
drewna,Okrzeł40.
11407/g
PUSTAKI mu. cegła K--łl. e-egla pełna.
stroc-Y Clrlmleznfl l inl'lll wyroby. Kleloe,
66-77-55.8-18.
7091gd

aka35.

OOrn&l cso
53/fg

M hurtownlt,

WYNA.e.llbusOW. 61-51-88. 13154/g

Onwl-__...,.

ANGIELSKI
616-536.
13591/g

PRZEJAZDY busem IGlica - Kolonia 13541/g

Frankturt.68-43-ł1

Qlloaklch77,telelon526-01
12071/g
GAZEJIIIKI,IIl$llllac)eunitame,mled2,
tworzywaklejonelzgn:eWłlne. ...ktryczne

NAUKA

Sprzedam solarium
2Q-Iampowe
"Maiami Sun".

DROBNE

Naraty
Okna- ptulik~
Okne - drewniane

KURSY ~ komputltfowej
.COmpułflx". Kleb, 432-02.
563/a

LOKALE

STRONA II

zabudowe.nlanll ppod.a.r<:zyml w Boleehowieaeh k. Kielc. lei. 492-96. 13-428/g
SPRZEOAM dom 140m kw. plfłtowy w
An'Mtłlówce IOelcło,68-07-74.
676/eg
KI.I'IĘ dn.fkt ~~ w Kielcach.
Tał. ~31-80-52. 13-417/ g

dlle<;U.Preawkrljue-nłullnlecza
Luóu"~.

769/GO

f>I;JdQ,~~k.Z..IeM.

zdr"""' r.ter~Jł! - pomoc domo\14 do

sowo

KSM.
767/Gd
4 pokojOwlt.
768/Gd

Pll.NIE~~-Kieb.

po16.

SKQ[).Ą FAVORIT -

dwupokotowe

kuplf

~. 27-158.

KUPNO

LUD U

wr,

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA l LEASING l RATY l

svm1

Kielce, Pl.

Wolności

8, tel./fax: 610-617

Redakeja nie odpowiada za treść zamieszczonych odaszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl

SLOWO

STRONA 12

rtił ~

•• ...J'

,...!.~
t!ł
'
"'i!!!iii'
J.l

~
..... ~·-·.

··=·::::.,.:l

~:::=::::
~~:::

•

Klub Pracy
w Tarnobrzegu
Pny Rejonowym

Pracy

rozpCH:Zlłl cb:ll.ltinośt

w T•mobrzep
Ośrodek

Un.ędzie

lnfonnacjl

Z.wo41owej

ł Pondnictw., który m.leśd się pny ul.

Tarcowej4L
W ośrodku funkcjonuje równiet
Klub Pracy prowadzony wspólnie
z tamobrzeską Komendą Ochotni·
czych Hufców Pracy. Głównym
udaniem ośrodka jest wszech·
stronna
pomoc
bezrobotnym:
psychologiczna, pedagogiczna i
prawna. Ośrodek czynny jest od
poniedziałku do piątku od 8 do 15.
(mq:•)

Nowynumer
"Merkuriusza"
Kolejny, ~ony 7 i 8 numer
,.Merkurlum
T.mobrzesldeao"
ubie s.lę w BljblHszych dn.blch.
Oprócz infonnacji z ostatniej sesji
Rady Miejskiej, czytelnicy znajdą
w nim tak1e informacj~ o stanie
prznotowań

Przedsi~biorstwa

Energetyki Cieplnej do nadchodzą·
cego sezonu grzewczego. Duto
miejsca w "Merkuriuszu" poświ~co-
no motłiwościom rozwoju tamo-brzeskich osiedli polotonych w stre·
fie ochronnej likwidowanej Kopalni
,.Machów".
(sb)

Domki
z obrazka
przedsiębiorstwo

Polsko-kanadyjsiOe
. Tannon" Jest jednym z trzech, w których swe udziały ulokowała tarnobrzeska
Rada Miasta. Trzecia cz9ść jego kapitału należy do miasta, a

reszta do firmy z Montrealu. Ubiegły rok przedsiębiorstwo zakończyło

zyskiem 60 mln zł.

Firma, ttón. wedh.11 powszechnych
opinii miała budować lanio i dllto, pos·
tawiła w ci1111u kiltu lat działaln~ci 4
domy i roz.poc:zę:ła budow~ kilku dal·
szych. Podpisała tak1e umowy na pojedyncz.e domki w Przemyślu, Krakowie,
Wroclawiu i Bełcłu.lowie. WTarnobrze..
JU planuje budow~ osiedla złotoneso
z SOdomów ró:tnej konstrukcji, ale jest to
daleki plan. Ch~tnych na kanadyjskie
domyjest niewielu.
leby ro~ stannil o dom z
.Tarmonu•tn.eba ZlfOmadzić najpierw
40procentje&owartości.Dalszewpla-

Jest woda!
Wodoelu o dłu&ołd linii Jł6WDfj 7,3
kilometra odUno do lliytk• w pi•Cek w
Bocorti Skolnlddej, • palnie Samk~W uroczystości oddania tej inwestycji udział wzi~li. obok wójta gminy
Samborzec Witold. Garnuszka, wojewoda tarnobrzeski hwd StawoWJ,
przewodnicqcy Sejmiku Samo~do
wegolłysurdNacómy, poseł Stanlslaw
Mastemat oraz dyrektor Wydziału
Rolnictwa Urz~du Wojewódzkiego
DutuszSil!"llla.
Wartość inwestyc;ji wyniosła 2138
milionów. z czeao 373 miliony Wpłacili
mieszkańcy, którzy ponieśli r6wniet
koszt dokumentacji oraz domowych
przyłączy. Kolejne 300 milionów W)'·
datkował na ten ceł Urząd Wojewódz·
ki. O dotacj~ Urząd Gminy zwrócił si~
r6wnie:t do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Mate ona
przyznał dotacj~ w wysokości do 30
procent wartości całej inwestyc;ii. Pozostałe środki na ten cel przeznaczył
Urząd Gminy.
(map)

Kto za kim stoi?
były

Wyborczqo
Woli została
wojewoda Janina Saga.to'lfSka.,

mart.ll5)111palil6oUni!Wolnołci.Pias
hijlłC)'

pn:ed

ni~

ten ur:qd

Władysław

Li111lk,dzlałaczUW,tak.tepr.cujewtym
komłlede, dtodaż jeco partia

samym

oOc;lalnlepopieraJackaKuronla.
Podpisy pod kandydaturą Lecha
nie są zbierane. bo Wał~sa
zareJestrował ju:t swoją kandydatur~.
Także tamobrzeski Oddział Konfederacji Polsld Niepodległej zamknął jut
list~, mimo :te Leszek MOCZII.Isk.i nie
podjąłjeszcze decy~i o kandydowaniu
na urząd prezydenta. Sztab główny
Wal~

KPNz.a1yczylsobiczTamobrzcskiego
jedynie 3000 podpisów.
Sojusz Lewicy Demotratycznej zbiera podpisy jeszcze do końca tego ty&odnia, chocia:t Aleksander K"ll"llŚnlewUJ
ma ju:t od dawna wymagane przepisami 100 tysi~y. ~Solidamośt" czeka
do 15 września na wyłonienic wspól·
n eco kandydata prawicy. Potem zastosują si~ do decyzji KomiSJi Krajowej.
JanOlszewskijest szczególniepopierany w Nisku, gdzie mieści si~ filia
.Ursusa". Hanna Gronkletrlcz-Waltx
ma najwi~ksze poparcie w Tarnobrzegu, gdzie zbiera dla nił'j podpisy
komitet złotony z przedstawicieli
kilkupartiichadeckicjprawicy. (pas)

ty mąi.l wyprzedza: cykl budowlany.
Mo:tna te:twzi~ kredyt z bantu Polsko-Amerytańskieao, ale minimalna kwota
udzielaneco kredytu wynosi tam !S ty·
s~ dolarów. Katalocoferowanych przez
firm~ konstrukcji zawieraSO pozycji.~
mu tonie wystarcza, mo:te tetkupić projekt w przedsi~biorstwie "Canadom~,
które midci si~ w Warszawie. Maj4 powierzchni~ od 100do280mettówtw. i 14

dłó& cena metra nie
a.)'Ć 6 milionów zł.

Pi\{e Rejonowe l.awody Sportowo-Pob.mk:z.e zorpniz.oW"IJio w miniony weekend aa płyde lotnkb w
Turbl. Startowall • nlcb dziewczę&.
l chłopcy wwłeku od 16 do 18 b.toru
mlodzietstarsa.
W zawodach wzi~li udział człon·
kowie OSP - zwyci~zcy zawodów
gminnych organizowanych w Tarnobrzegu, Baranowie Sandomiers·
kim, Osieku, Połańcu, Grę:bowie,
Łubnicacb, Majdanie Królewskim,
Padwi Narodowej i Zaleszanach.

Jabłka wciąt dro:tcją. Zdaniem
specjalistów, jest to jeszcze skutek
ubieglorocznej suszy, gdyt przed
rokiem wsiei"Jlniu drzewa inicjowały
pąki kwiatowe. Cena najsmaczniejszych odmian niewiele jut odbiega
od ceny tańszych bananów. Prawie
wszystkie
owoce
południowe
tanieją lub utrzymują swą cen~. co
wynika ze stabilizacji kursu złotówki
WZ&l~dem dolara.

Ceny detaliczne warzyw i owo·
ców w tys. zł za kilogram: pomidory
od4do 14,papryka 12-JO,jabłbod
6 (na kompot) do 14,gruszltl5- 12,

nobn:cskiej Slu:tby Ochrony Zabytków,
autorstwa Grzegorza Komady.
Początek spotkania oaodzinie 11 w
sali odczytowej WBP przy ul. Szerokiej
ISwTamobrugu. Wst~pwolny. (pas)

•Nocą z lO na II września nic us·
talony dotychczas sprawca po urwaniu kłódek wszedł do obory Barbary
D. w Sandomierzu i skradł drób war-

śUwid 6- 8, ładne brmskwtnie 20- 26,
arbuzy 8 - 12, wiDOif"ODa polskie
lO- 15, wiDOIJ"On• importowane 35,
brukselb 30, plecz~rti 40, zlelllllbkl
5, marchew 4, bunld 4 - 5, cebula 5,
czosnek 30, mak 50 - 70, on:echy
włoskle z tegorocznego zbioru 40,
orzechy laskowe 80 - 100, banany
15- 22, pomarańcze hlszpa!Wde 32,
eytryny28 -32,a:re.Jpfmty32-38.
W tys. zł za sztuk~: sałata 4- 10,
kapusta średni• 6, duta 8, bpu.sta.
pekińska 8- 20 (ok.. 25 tys. za kilo·
gram), kalaflory 8 - 12, kukurydza
wko lbach5,uektarynld 12,klwi5-8.
(p")

• W miniony poniedzmlek w Kamieńcu, gmina Połaniec, policjanci
w miejscowego komisariatu podczas
przeszukiwania zabudowań Czesia·
waM. znalefli aparatu~ do produk·
cjibimbru.
• Przedwczoraj około godz. 14 w
Sandomierzu trzej sprawcy: 18-Jetni
Marcin W. ze Slupczy, 24-letni Sła
womir Sz. z Sandomierza i 20-letni
Robert D. z Owikóz na dworcu PKS
napadli na 17-Jetniego Mirosława N.
z Sośniczan i ukr::l.dli mu buty wartości 50 zł. Policji udalo si~ zatrzy.
mać napastników. Buty wróciły do
właściciela.

<wl

tości500zl.

Życzenia

dla jubilatki
* Sełlle urodziny obc-hodrlb
w minionym tyaodniu p•nl Anna Ja·
roszz Woli Bannaowsldej. Dostojna

Gn
Ws

jubilatka wychowała s•edmioro
dzieci, doczekała si~ 24 wnuków
i 35 prawnuków. Od władz otrzymała list sratulacyjny oraz drobne
upominki.
{wk:z)
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;,Gazforum"

""'
'""'

w zamku

wo

dom.lenklm. Udział w imprezłe
biorą przedstawiciele ambasad rosyjskiej i ukraińskiej, a taili
wszystkich liczących si~ firm zain·
teresowanych budow• wiel.t.ieao
gazociągu europejskiego.
Celem GAZFORUMjest zaprezentowanie partnerowi rosyjskiemu polskiego potencjału branty
gazowniczej.
(ska)
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Gorzyce

Miejsce
dla kobiet

Z kroniki policyjnej

,ołwlęt:eoycbzabytkomwGje•ództwatar-

Baranów Sandomierski

* Wielka impreza prolDIXYJna
GAZFO RUM • 95 roapoczęla się

Kobiety nie dopisały. W g.rupie mło-
dycb dziewcząt wystąpiła tylko dru·
tyna z OSP w Turbi, a starsze reprezentował zespól z Kotowej Woli.
W grupie młodszych chłopców
zwyci~tyła drutyna z Krawców,
a drugie miejsce zaj~la drutyna gospodarzy, OSP z Turbi. W grupie
m~czyzn powytej 18 lat najlepsi
byli stratacy z Kotowej Woli, a na
drugim miejscu znów była Turbia.
Zwyci~zcom
wr~czono puchary
ufundowane przez sponsorów.
(lu)

NI

ls

wczo~ na zamku w Rannowie San-

Drogie jabłka

metykiwartości 1700zł.

~~~~~--ll

powinna prutro(fu)

Bój z motopompą

wanezd_kciamiisłajdamizezbiorówtar

Na kolejnych czwartkowych wieczo.
rach 5łucłu.cz.e pozn~ąnajwi~ksze atrakqe turystyczne re&ionu oraz usłyszą

do lO mthon6w zł. Ob porównania metr
tw. nowoczesnych, ciepłychmieszkań w
bloku, budowanych obealie w !arnobru&u, wynosi 7 milionów.
w uzaodnieniu z klientem.Tarmon•
mate oddać dom z mepełnym wyposateniem.Bezmebłi,suchychtynkówipo

mało znane ciekawostki historyczne i
archeologiczne. Gaw~dy ~dą ilustro-

aołtrzesldep.

kucbenneowart~ci2S-JOmłnstaryeh
złotych. Cena metra kw. takiqo domu
wahasi~ od l SOdo 400 dolarów, czyli S,S

stawianezłetkichelement6wprzewi·

W ~błił:Ry czwartek Biblioteka
Wojeridzb w Tamobnetu zap~ aa
•ienrsuzcy"kJaspotka:JizJen:ymZubem.,

o przeszłości

Propozycje prudstaw\one w tatalo&u

sąpełneuroku,a.eco,niestety,memo:t

na powiedzieć o wybudowanych w Tar·
nobruJUdomkach. Czas budowywynosi {wedłua zapewnień pracowników) S
do 6 miest~. •Tannon• preferuje
klientów, którzy :tycą sobie domu wy.
kończonego i z pełnym wypou:teniem,
w skład którego web~ taili meble

dzianych w nowoczesnej zacbodniej
technologii.

• Przedwczoraj w Woli Baranowskiej, gmina Baranów Sandomierski,
.,fiat
125p"
kierowany przez
nietrzefwego, lO-letniego Zbignie·
waSz. podczas wyprzedzania potrą·
c ił prowadzącego rower 75-Jetniego
Romana Z. Pieszy został ranny.
• Od 9 do II września w Stałowej
WoH nieznani sprawcy po wyłama
niu zamka w drzwiach sklepu PSS
dostali si~ do pomieszczenia i wy·
nieśli alkohol, papierosy, kaw~ i kos-

Gawędy

NUMER212T

Polsko-kanadyjskie przedsiębiorstwo

Byli wojewodowie popien\ią Wałęsę
Sze(o~
Komlletu
L«ba Wałęsy w Stalowej

LUDU

...... ~IWtoll!>l! ..... l...,~l

Krajowy Ośrodek Szkoleniowo-Socjalny dla Kobiel otnrty został
w mlnlon• sobotę w Gony-aada.
W otwan:Ju ośntdka "fl"li4ł ucbhl minister pracy l polltyklsocj.Jnfj Lesuk Miller.
W ośrodku znajdzie miejsce ok.
40 kobiet odrzuconych przez ro·
dz1n~ i społeczeństwo. B~dą to kobiety samotne i matki, które nie
mają si~ gdzie podziać ze swoimi
dziećmi.

W

ośrodku ~dą miały

szan~ nauki w szkole oraz prakty·
czncgo przy8otowania do wielu za.
wodów. Skierowaniami dla kobiet
zajmuje si~ Wojewódzki Zespół
Pornocy Społecznej.
Dom dla kobiet mieści si~ w budynkach, które wiele Jat temu ZO·
staly wybudowane dla pracOwników WSK Gorzyce i słu:t)t miały
jako hotele pracownicze.
(ska)

Stalowa Woła

Nowyserek
* Okręaon Spóldzielnia Mleczarsb w Stalowej Woli wprow•dzlla na t}'llek nowy serek ziarnisty pakowany w kubkach. Nowy produkt
pojawił si~ jut w skJepach wojcwództwa tarnobrzeskiego, a tatle
w Krakowskiem.
(11'itt)
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w gminie Bliżyn

Totalny upadek? ~~

ki

Stąporków

lla

NI terenie gminy Bil~ Jeszcze IstnieJ Ił - w stanie attz4tkowym
_trzY spółdziełnle: Rolnicza Spółdziełnla Produkcyjna w Kuc,bowie,
Gminna Spółdzłełnla l Spółdziełnlll Usług Rolniczych w Bllżynle.
Wszystkie majłł kłopoty finansowe.
RolniczaSpółdzielnia Produkcyj-

na w Ku~bowie, z siedzib~ w Odrojest w stanie likwidacji od
1993 roku.
Od chwili <>&łaszenia upadłości
vunty nie są poddawane zabiegom
agrotechnicznym. Znikomy ich procent został wydzier±awiony rolnikom indywidualnym i to tylko
w okolicy wsi Ku~bów. KompleD
&runtów- 45 ba- oraz zabudowania
spółdzielcze: budynki gospodarskie
i administracyjny w Odrow4tku wystawione zostały do przetargu. Likwidowana spółdzielnia oczekuje na
areny. Reszta gruntów ma być
sprzedanaprywatnym włałcicielom,
a pozostale przekazane Agencji
Własności Rolnej.
Jednakjakoś taden rolnik z okolieznych wsi nie zab~p o kupno
vuntów, które porastaj4 chwastami.
~u.

U._widacja Spółó.lielni Usług
Rolniczych w Blitynie trwa od
1991 roku. Grunty, które zajmowała
spółdzielnia są własnością gminy.
Zostały jej przypisane przez skomunalizowanie. Likwidator SUR zabiegał w &minie, by spółdzielni oddać
w wieczyste utyt.k.owanie grunty
i sprzedać zabudowania.
Rada Gminypodj~a uchwał~. teby grunty oddać spółdzielni bez
przeprowadzania przetargu. Jednak
dozawarciaumowynłedoszłozpro

zaiczneao powodu: spółdzielnia nie
posiada aktualnego wypisu z rejes·
tru o ... składzie osobowym zarządu.
Niemniej jeden z budynków został wydziertawiony prywatnemu
wlałcicielowi, który po remoncie
ur24dził w nim zaplecze socjalne dla
zatrudnianych pracowników.

~:
,,

W Gminnej Spółdzielni w Olitynie zacz~lo si~ dziać żle, gdy
w 1990 roku kompicO budynków
strawił potar. Spółdzielnia nie mając
środków inwestycyjnych, odbudow~
zaplecza prowaditła korzystając
z pieni~dzy obrotowych. Taki sposób finansowania spowodował zadłutenie u dostawców: mleczami,
"Polmosu", PZZ na sum~ ok. 2 mld
złotych. A ponadto wolny rynek.,
zmiana warunków handlu i duta
konkurencja na terenie gminy zrobiły swoje. Spółdzielnia zacz~ła si~
kurczyć i kurczy si~ nadal. W Urz~
dzie Skarbowym trzeba uregulować
podatki za dwa miesiące- 50 mln zł,
dlaZUS nast~pne 100 mln,zobowią·
zania wobec wierzycieli - ok.
1,25 mld, wielomilionowe podat\i
dlagminy itd.
Mimo kurczenia si~ bazy, spół
dzielnia chce nadal handlować, teby
istnieć. Po trosze reguluje zobowią
zania. W latach 1992- 1995 spłaciła

ok. 1,2 mld złotych wobec wierzycieli zadostawy towarów. Ze sprzedaty
majątku uregulowano zaległości
płatnicze w mleczami, zapłacono
zaległości w ZUS za 1992 rok oraz
jut na bietąco podat.k.i do Urz~du
Skarbowego. By wyjt z kryzysu, GS
podj~a starania o przeprowadzenie
post~powaniauk.ładowego z wierzy·
cielami. Polowa dlutników oczeku·
jącycb na pieniądze od GS jest za
tym sposobem załatwienia proble·
mu.
Spółdzielcy opracowuj• program
naprawczy. Liczą. te cz~ długów
z podatków dla Urz~u Gminy uda
się: spłac~ mająt.k.iem trwałym. Gdy
wszystkie plany GS zostaną zalat·
wiane po myśli spółdzielców, być
mote tylko ta spółdzielnia, z trzech
w gminie, jeszcze ~dzie istnieć
i prosperować,jak to ma miejsce np.:
w Niekłaniu czy Radoszycach.
MARIAN KLUSEK

Czy powstanie muzeum czarownic?

)

Zbieramy eksponaty
Pod adresem doktora Jana
Lechieleiego napłyn~ły jut
pierwsze eksponaty. Czekamy
na dalsze. Przypominamy:
doktor chce zorganizować
muzeum czarownic. Oczekuje
n a ofiarodawców rzetb, obra-

W w, ksiątek, wycinanek, gaZet
i legend
nic.

dotyczących

czarow-

Przypominamy adres: Jan
Lechicki, ul. Wiosenna 2m. 70,
25-534 Kielce.

Niezbędna

inwestycja
• Nl\fp()trzebnlejszą inwesty~
w Stvorkowle j est oc:zyszczalnia
ścieków. Istniejąca niejest w stanie przerobić wszystkich do niej
doprowadzanych. Miasto jednak si~ rozwija, przybywa
domków
jednorodzinnych,
totet oczyszczaJnia b)t musi.
Wyłoniona w przetargu finna
,.Kołdico" z Kajetanowa jut
weszła na budow~. Jak nam
powiedział zast~pca burmistrza,
Czesław Michalcuwskl, w tym
roku wykonawca musi wykonać
cz~ inwestycji i obiektów
towarzyszących za ok. 8 mJd starych złotych.
Cała inwestycja ma b)t za.koń
czonaw 1997 roku. l wtedyoczyszczalnia b~dzie mogła przerobić dwa razy tyle ścieków, co
otrzymuje obecnie. Dzi~ki temu
miasto mate si~ nadal rozbudowywfl:..
(mak)

Wąchock

Pusto
na targowicy
• Od miesl~c:a funkt;lonuje w
miejska łU~owic:a.
Niestety, sprawdziły si~ począt
kowe obawy burmistrza Mieczysława Szczodreeo. Mimo, it na
targowicy jest pi~tnaście stanowisk, handlującychjest zaledwie
kilku. Mote wiosną będzie
lepiej?.
W~tcbocku

Jak w sklepie... żelaznym

Mieszkania do wynajęcia
Nlktchyb.nłewie lle pustych.domó•

stolnawsi.Niekt6reUJjtS:U:Ze11J dobrym
stanie.Aie~tdllalde,aJedwiestojlł.
Można je spoiW w pnjnach Końslde,

Stvorll.6w, Radoseyce, Ruda Malenieda, Srnyit6w, Hllżyn !Innych.. Sil nawet

pustecalezabudowanlacosp!Hianlde,a
u nlmlld11 hektary odlor6•.
Młodzi

odeszli do miast skuszeni

łatwą pracą i gwarancj~ slabilnołci
tyciowej. Była robota, mieszkame spól·

dzielcze, meble ze sklepu. O ojcowizn; nikt nie dbał. Dziadkowie umarli,
mieszkania opustoszały. Roboty w
mieściebrakuje.Niekiórzyczekaj11na

lepszeczasy i nie wraaj11do korzeni. A
tymczasem wielu Judzi kołacze do

Konkurs

drzwi gminnej władzy z prośbą o przydział mieszkania. N~lepiej teby było
w bloku, bo mniej kłopotliwe. Burmistrz StlłJ)Orkowa ma jedynie dwa
lokale, a JU! ok. 300 ludzi ubiega się.
o nie. Wsie dysponuj11 mieszkaniami.
Są jednak prywalnil wlasności4- Ubie-

rozstrzygnięty
* Rozstrzygnięty zosbl konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury wW~tchocku. Po przesłucha
niach komisja konkursowa
powierzyła tę runkeję Marianowi
Susfalowi z Wąchocka. Teraz
tylko zaaprobuje tę decf7.i~ rada
i od początku patdziemika pan
Marian Susrat obejmie nowe stanowisko.
(&sa)

gaj~ysię.omieszk.anianawetnierobią

sobie zachodu, tebyzapytał wlaści
ciela,czywyn1Jmie?
W pewnym stopniu byłoby to zabezpieczenie domów przed potarami.
Koneccy strat.acy jut w tym roku gasili
30 mieszkail i budynków gospodarczychzupełnie pustych.
Czy tymi problemami z.a,jmuj11 siQ
samorządy?
·
{mak)

Bodzechów

Oświata wnowych strukturach
Boduchó• od no•eao roku będzie
posbdal Gmin.ray ZespOI Administracyjny Szkól Podstawo'lf)'ch jako
&minaą Jednostkę oqanlzacyjn:~~.

Zadania i zakres jednostki olueś·
lon e zostan4 w odr~bnym regulaminie. Będzie on wynikał z przepisów

ustawy o systemie oświaty i ustawy
o samorządzie terytorialnym. Pracownicy byłego Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół
zostaną
pracownikami
Urz~u Gminy. Zmiany te łączą si~
z prze~iem szkół przez gminę:.
(on)

Droższa
Rada Gminy w Boduchowie pod-

jęła nledaWllo uclnrałę o twfęluunlu
opłat za wodę o

0,05 zl.

Metr sześcienny dla celów socjalnych ma kosztować 0,65 zł. Opłata za

woda

wod~ utywaną

dla innych celów
do 1,25. Uchwała
l lipca. Tym
samym traci moc poprzednia uch·.
wała ze stycznia tego roku.
zwi~k.szyła si~

b~dzieobowiązywał od

(11.11)

Oficer dyt.umy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, nadkomisarz Lech Wydszklew:lcz infonnu·
je:
* W Sbd;y5ku-Kamiennej na ul.
Waryńskiego, 11 bm. o godz. 10,
Tadeusz S.(lat62) wtargnął nagle na
jezdni~ i został potrącony przez samochód .,fiat 126p", którym kierował WaldemarP. (Jat 33). Pieszy doz·
nałobrateńciała.

* W Brupch (gm. Sobków), 11
bm. o godz. 5.50, Krzysztof K. (lat
25) kierując ,.fiatem 126p" uderzył
w tył innego samochodu. Kierujący
,.maluchem" doznał obrateń ciała.

* WStuorłt:ow:lena ul. Piłsudskie
go,ll bm.ogodz.20.15,nieustalony
kierujący ,.fiatem 126p" najechał na
jadącego w tymsamym kierunku rowerzystę Zdzisław M. (lat 47), który
poniósł śmierć na miejscu. Sprawca
wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia.
*W Jastrzębcu (gmina Stopnica),
II bm.ogodz.l5.10, Paweł Z. (lat 24)
kierującmotocyk.lem .cz 350" naje·
chał na brony doczepione do ciąg
nika ,.ursus", którym kierował Ste·
fan J. (lat 63). W wyniku wypadku
motocyklista i jego pasater Piotr K.
(lat 20) doznali ci~tk.ich obrateń
ciała.

http://sbc.wbp.kielce.pl

* W KJelcach na ul. Piekoszow·
skiej, 10 bm. o godz. 2035, ~dący
w stanie nietrzetwym Stanisław M.
(lat60) zatoczył si~ najezdni~ i zos·
tal potrącony przez samochód .~u
geot", którym Itierował Mariusz H.
(lat 19). W wyniku wypadku pieszy
doznał obrateń ciała.

Uwap! Świadkowie wypadków
droco'lf)'cla proszeni~ o kontakt osobisty lub telefonlc:my za-.jbll~jed
nosią policji. PrxypolnirwDy, a
dotyczy to n·laslCZI. tych zdaru6 na
drodze, w których osoby poniosły
imlert lub dotnaiJ cięBdc:h. obrdd
claiL J)ysło-eqa zapewniona.
(jk)
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IC.!c1cdiel0 Pobtiqo Zwi4Uu lntynier6w i
Tedinik6w8udo.ruct.. uwia<Wnla,tczebo
1111icinfonnaqjDe Undydalbwna kutl pnypto-uMey do C&UflllnU na UPfiW!UCflia budow•
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(uł.Koml0a,te14J4-D)UłWUI'Jk)IIISI'pii
.Acydtt6łui!ltcresowaii:Sivdiotańca_...

aaneco,d,.U.otckOW'fiOilowarzyHitiO,Iektoraty_keybanpe1skiepiniemied:ltiO.Plastyki l tutl&ml pay~i Jk) epa-
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+ IC.IubNaii(:I)'cie\&wKiekldl(ui.Oknei
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ftano.4iteracb.Opróapo!lledliałtówCZ)'Dlltl»

dla

Fundac:ji Ronooju Dtmotrtqi
Lokllnej wiC.idcath {ul. Sir:nłin'iCZIZS, czyn-

~10WKidcachoa;I&UIIUpisydo~ulll

wd)'naos..Cramb•, wrejonteulicJICK'IloiW.ieJ.Of\l.llwalctWe;lprty1ql)'dl.
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pot:lji~h.s...~~d~-Domsro
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dlam&lunystOw,'KlubMiiltiODzi~(4-S
lat),aimiiiSt)'b~tuacyjoo-ockbudu,W:Idla
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M ieszkanie na dachu

Pewna spółka z o.o. zainwestowała w nieruchomości, kupując osiedle niskich blokówwielorodzinnych w dobrym punkcie miasta M. Postanowtono nadbudować nad
wszystkimi domami strome dachy, pod którymi mieściłyby się dwupoziomowe mieszkania. Z szacunków ekonomicznych wynikało, iż koszt inwestycji będzie wynosił
ok. 70- 80 proc. kosztów budowy na nowym terenie, zysk zaś - pełne 100 proc.
Dobra lokalizacja w mieście gwarantowała przeproWadzenie przedsprzedaży m leslkań - czyli wcześni ejszego zwrotu kapitału. Bajeczka to, czy prawda?
Nadbudowy domów o dodat·
kową kondygnacj~, czy nawet dwie,
to u nas jeszcze wypadki dość nad·
kic. Na przeszkodzie stoją stare
przepisy i sytuacja prawna, w jakiej
znalazły się; nasze osiedla. Jeteli
budynek ma kondygnacj~ stry·
c hową, a w niej suszarnie, pralnie
i
tym
podobne
,.muzealne"
pomteszczema,
to
lokatorom
"nalety
się;"
część
takiej
powierzchm do ... No właśnie : po co
i do czego? Jeteli cz~ mieszkań
została wykupiona na własność, to
sytuacja prawna blokuje praktycznie
jakiekolwiek ruchy inwestycyjne.
Nikomu, jak dotychczas, nie przy.
szlo tetdo głowy, tebysprzedał czy
kupić taki skarb, jak osiedle miesz·
kaniowe. Jest to na pewno sytuacja
nienormalna i trzeba t u oczekiwał:
zmian. Pytanie tylko- kiedy.
Najczę;stszą praktykąjest obecnie
adaptowanie powierzchnijut istnie·
jących strychów na mieszkania.
Mimo powracania tego tematu co
kilka lat na łamach prasy, rezultaty

są mizerne. Dlaczego - wiedzą to
tylko ci, którzy przebudow~ strychu
przetyli.
Tymczasem w wielu miastach
hliata nadbudowy stano'lli~~o mac:my
procent prowadzonych lnwestyQI.
W Polsce nieliczne wciąt nadbu·
dowy prowadząjedynie tespóldziel·
nie mieszkaniowe, w których prze·
pisy i motywacja zarządu na to poz.
wala. Tylko w kwaterunkowych
osiedlach sprawa jest (jak dotych·
czas) beznadziejna.
Przec:hml nadbudowom domów
wle:lorodzinnydl 511 przede 'lfSZ)'stkim
mi ~~ w nich lokatorzy. Nic
dziwnego- dla n ich to taden interes.
Pnez dwa lata mieszka si~ na placu
budowy, a na przyszłość- jacyśobcy
ludzie nad głową i na dodatek gorzej
działające instalacje. A przecie! taka
nadbudowa i mieszkańcom mote
pnynidć wyrnie m e korzyści. Na
początek wię;c - kilka dobrych rad.
l.Przedew.szystkim-budowanie
musi trwał: dwa lata i nie musi to być
"klasyczna" budowa z tonami pia·

sku, cementu i kurzu. Blok wprawdzie motna podwytszyć i u:tyskał:
takie samo pudło, tyle te wi~t.sze,
ale motna !et dodał: stromy dach,
zmieniając architektu~ bloku na
lepszą, nie stosując przy tym .,mok·
rych" technik budowy. Nałoie nle
.,cupkl" dachu na blok pozwsla przeprowadz.lć cal~ b udowę w konstrukc;ii
drewnianej lub słałowej - a wi~c bez
piachu, cementu i kurzu w trzy miesliitte, wraz z wszystkimi pracami
wykończeniowymi, pozwalającymi

na zasiedlenie.
2. Zainstalowanie dt'lligów osobowych podnosi standard tycia do tych·
czasowym mieszkańcom. Nadbudo·
wane kondygnacje mogą mieć
ocrzewanie lokalne (Wde mieszka·
nie oddzielnie)- jak w domachjed·
norodzinnych. Nowy, dobrze wykoń
czony dach nad budynkiem - to kil·
kanaście lat spokoju - bez ciągłych
remontów przc:cieklUących stropo·
dachów, a takte lepsze ocieplenie
domu- choćby tylko od góry: o to
zadbają lokatorzy poddasza.

3. Aby jednak korzyści wynikaz nadbudowy były dla dotych·
czasowych lokatorów od początku

jące

zrozumiałe,cz~ nowychmieszkań

powinna być pozostawiona do ich
dyspozycji po kosztach własnych
(np. mieszkania dla dzieci), a zysk ze
sprzedatypozostałych lokali- prze·
liczony na zagwarantowanie nit·
szego czynszu na pnyszł~. Trzeba
tylkow jasnysposóbpokazat ludz.lom,
co z tego mog~~o mieć., pneprowadzit
uczciwie caht operację l uczdwie
wywll!oZJit się ze zobo'lfil\zań w przyszłości- bo nadbud owa lo na p rawd ę
opłacaln ainwestycja dla teao, kloją
pneprowadri.
Pam i ętajmy, te stare osiedla ml\ią
zwykle bardzo dobrą lokalizacj~
i wartość gruntu, na którym stoją,
powinna ob ligował: do intensyw·
niejszego wykorzystywania nie
zagospodarowanych jeszcze przes·
trze ni.
4. Nadbudowa, jeśli jut zapadnie
taka decyzja, powinna być przepro·
wadzona mottiwie szybko i z mini·

mainą ucią:tliwością

dla

mieszkań·

ców. Powinna tet

podnieść walory
estetyczne domu. Bloki - pudełka
wyszły jut z mody, a wiadomo, te

dodanie stromego dachu poprawia
ich wygl~td i walory techniczne.
Taką nadbudowę! motna przep rowadzić

bardzo szybko w kons-

trukcji drewnianej.
tycji

bę:dzie

Jeśli

czas inwes-

krótki (co trzeba sobie

zagwarantować

spisując

stosowną

umowę z wykonawcą), opłacalne
jest zaciągnięcie kredytu- trzy mie-

siące kredytowania dają się udźwig
nąć nawet przy obecnej inflacji.
Cz~ mieszkań może być sprze·
przedpłaty..,

dana ,.na

co zmniejszy

kapitał potrzebny do rozpoczęcia
inwestycji, cz~ kredytu mogą prze-

pnyszli lokatorzy. Na pewno
potrzebne są na początek własne

ją!:

pieniądze

na projekt przebudowy,

ale jest to około 5 - 7 proc. kosztów
całej inwestycji. I, oczywiście, ktoś
si~ tym musi ZĄiąć, komuś s i~ musi
zacząć chcieć, bo interesjest w tym

na pewno. Jak: w banku.
ANDRZEJ BRUSZEWS KI
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"WĘGLOBUDEX"
26-600 Radom. ul. Strycharska 2;tel. 3 t4-393. fax 317-207
VAT 796-006-78- 34

SKŁAD OPALOW l MATERIALÓW
BUDOWLANYCH:

"'~
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dodatkl (kleje, fugi) do pra c wyXończeniowych:

NAJNIŻSZE CENY CEMENTU
PRODUCENT MIKROZBROJENIA DO BETONU

EE 25 NOWOŚĆ!

włóltien stalowych do budowy trwałych nawierzchni
przemysłowych,

(Cal

d rogowych, lotniskowych, elementów
prefabrykowanych, betonów skarbcowych, ogniotrwałych l betonów natryskowych
- luneling i reparacja

ROBÓT DROGOWYCH
W KIELCACH

WYI:ĄCZNY DYSTRYBIJTOR

-·

JO&ie,

PRZEDSIĘBIORSTWO

SZWAJCARSKIEJ RRMY MBT

1. Radom, uL lubelska, teł. 29-499
2. Szydłowiec, ul. Kolejowa 99, tel. 17-10-89
3. Skartysko-Kam., ul. Towarowa. tel. 535-307
4. Białobrzegi, ul. Kościel na 1 10, tel. 13-27-54.
Najtańszy opał- węgiel, koks, miały l najtańsze materiały budowlane.
Skłep z glazurą l terakot.~!- Radom, uL ZJentatsldego 4,

llnc i

su..

ŚWIĘTOKRzysKIE

Przedsiębio rstwo Prod ukcyj no -Handlowo-Usł u gowe

Ch~mkzM

domieszki do betonu:

- plastyfikatory, superplastyflkatory,
upłynnlt~CU, stabilizatory l aktywatory
- środld podnosząCli wodoucze/noU

1mrozoodpomość, środki antyadhezyjne,
m.in. nll}nowocześniejszy upłynniacz na
polskim rynku RHEOBU/W 3020

SAMOGASNĄCEGO
- Rodzaje, kształt, grubość do uzgodnienia
- Ceny producenta.
Radom, ul. Strycharska 2, teł. 314-393.

"CITROEN RADOM"
salon i serwis samochodów CITROfi.ł
Radom, ul. Kielecka 90,
te\.313-961.

Skład reklam: "Exbud 13" Biuro Reklam "Słowa Ludu", teJ. 448-58, Kielce, ul. Targowa l8.

o:f"eruje:
e Kompleksowe wykonawstwo rob't drogowych obtj•ąM« :
- robety zitmnt
- podbudowy kamienne, bttonowt i bitaminut
- nawitn:chaie biłaminne
- pewien:c:hniowe utrwalanie z zastosowaniem em•lsji
bitamittntj

-

likładanie łdeUw, knwęinitów

i chodnik'"

e Projektowanie i kosztorysowanit w ukresie budownictwa
droaowea o

e Zimowe • łnJIIUinie dró g
e Remonty nawierzchni dróg i alic:
e Spn:edai drogowych emulsji asfaltowych

e Zalewanit s:r:aelin w nawirnchniac:b dróa
Redakcja nie odpowiada za

http://sbc.wbp.kielce.pl

treść

zamieszczonych

10if1
ogłoszeń.
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SŁOWO

LUDU

NUMER 212

Luksfery zamiast betonu

Szklane ściany
Po prawdziwym boomie w latach
w nast~pnych

sześćdziesiątych,

dziesi~cioleciach

-------------------------------------------------------"1

luksfery rzadko
były
stosowane jako materiał
budowlany. W ostatnim czasie jednak motnaje spotkać corazcz~ciej .
Nowe wzory, wiele różnych kolorów, inne wielkości, a w końcu takie
doskonałe
własności
izolacyjne
i dużo lepsze zabezpieczenie przed
włamaniem niż w pnypadku normalnych okien, przyczyn i ły si ~ do
wzrostu populamości l uŁsferów.
Szk.lane kształtki przepuszczają
światlo , a równocześnie, zaletnie od
rodzaju zastosowanych dekoracji
i ozdób, mniej lub bardziej chron ią
i ntym n ość wn~trza. Znajdują takie
coraz szersze zastosowanie jako ele·
menty dekoracyjne. Różne rodzaje
ozdób, kształ tu i wielkości luksferów, ró:tnorodne możliwości ich
łącze nia, pozwalają budowE z nich
ściany zewn~ trzne i k.Jatk.i schodowe, powierzchnie obok drzwi
wejściowych , ściany działowe we
wn~trzac h, ściany dz iałowe tarasów
pomi ~dzy domami stojącymi w jed·
nymszeregu, kabiny pl)'sznioów lub
okna piwnic.
W mieszkaniu czy domu trudno
doprawdy znaleźć pomieszczenie,

gdzie ze wzgl~dów praktycznych lub
jako element dekoracyjny nie
motna by zastosować luksferów.
Obok zwykłych kształtek szk.lanych, oferowanych w wymiarach
J9xl9x8 cm i 24x24x8 cm, w wielu
wzorach i różnych kolorach, w sklepach spot.kać można takie luksfel)'
specjalne -elementy narożne, ści~te
cegły narożne i elementy wentyla-

cyjne.

Szczególną wytrzymałością

wyróżniąją si~ pustaki ze szklanobetonu i jednolite, lite elementy ze
szklanobetonu o różnych wymiarach, które można wpuszczać
w betonowe stropy. Są na tyle
wytrzymale, :te po wylotonych nimi
powierzchniach można nawet jetdzić samochodem.

Murstor
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Radom, ul. Mokra 2,
tel./fax 31-40-64, teł. 31-20-13,
teJ. kom. 090255039-42, 44

~
~
~

~
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! SKŁAD WYROBÓW !
~
~
!
HUTNICZYCH
!

!
!
!!

OTULINY
"THERMAFLEX"

!

do izolacji rur CO od fi 1/2" do fi 3"

!

ZAPRASZAMY
codziennie 8-16, soboty 8-12

!!

!
~

~

!

IHidzieleala tablny pi')'SZIIIa.

DACH NA CALE ŻYCIE

!
!
!

z trwałych, kolorowych, najwyższej jakości
skandynawskich blach powlekanych

!

l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,,.,. . . . . .. .,. ,. .. . . . .,..,. ,. .,. . . . . . . . . . . . . . . . .,. .,. ,. .,. ,. .,. ,. .. . . . .. . . ~. . . .3

Szklane kształtki~ łdealne do pomleszc:zeli suitamych-jako śdan• dzblotn~ lub

• Blacłly dachowe l fasadowe powlekane lub ocynkowarMI
o dlugośclach standardowych lub na zarn6wleniłl
• akcesoria do montatu blach l obróbki błacharskle

WYROBY HUTNICZE

• folia dachowa zbrojona • zastf9Uląca deskowalVe
• kompletne systemy oryrnowarU
• okna dachowe, W)łar'f l balkony dachowe
pełny asortyment blach, profili zamkniętych,
stall zbrojeniowych l kształtowych, rur Instalacyjnych

• KRĄŻNIKI do przenośników taśmowych

•

usługi

transportowe

•

usługi dźwigowe-

POLRAD
t.l. 31-40-02, 31-00-03, fax31-oo-o5

Sprzedaż

10 T

STALPROFIL •
Radom, ul.

~klo

131

llłl. 400-42, 400-43

codz1ennie w godz. 8.00-16.00. soboty 8.00-14.00

PPHU "KRYLAMEX"

wtryskowe
ocieplanie
domów

WYROBY HUTNICZE
OFERUJE:

pianką

1. BIIJChy cnme QOntCOwtllco-

_ne, zimnowalcowane

'""""""""

2. Rury CDJmel ocynkowane

3.Kiftown/ld

.f. K.nMtownlld zamknlfte

5. Stal zblo/enlotą

oraz Inne na zamówlenie
Radom, ul. Lubelska 9111
teł.Jfu: 534-92
teł. kom. 090--255-440

HURMANN

Bramy garażoue

1 przemysłowe

BRAMY -uchylne garatowe

a piecyki i termy gazowe

a wodomierze
CJ kotły c.o.
MEmON, P<YłiGAl
- bielskie
a wanny
- $wiebodzickie
O zlewozmywaki krajowe,
a grzejniki c.o. tełiwne, aluiNniowe FRANKE
-krajowe
o elektryczne ogrzewacze wody
- import
- krajowe, SIEMENS
D armatura sieci domowej
O umywalki, sedesy
krajowa, importowana
O inne artykuły hydrauliczne

- przesuwane wjazdowe
- s egmentowe garatowe
- rolowane przemysłowe
- segmentowe przemysiowe
NAPĘDY

DO BRAM
SZLABANY
MARKIZY
DRZWI - przec/wpotarowe
mltd

- uniwersalne stalowe
- przeclwvorlamaniowe

Sprzedaż

hurtowa i detaliczna
26-600 Radom, ul. Domagałskiego 2
telefon (048) 63-32-27, tel./fax (048) 63-32~~
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych

http://sbc.wbp.kielce.pl

ogł oszeń.

S L OWO
i~·-i:KoioGiczJiii ··--:
:~ MATERIAŁY
:
BUDOWLANE
:

i

PODŁOGOWE

~

DYWANOWE U3
-LENTEX
- WĄSRZEŹNO ~
-CZESKA
..,

"

z dostawą do klienta,

~
~

tc~::-~~is.: J~~J.:!9~!~·

Elżbieta

Parkiet

bukowy, jesionowy
dębowy, jaworowy

~n

Lenda

:

Kiclcc,ui.Sicnkicwicza76, Vpi~tro.p. 26 :

TAPETY ~

lo

,_ni

Mozaika - grubośt 15 mm

::::1

~
-

ul. Żeromskiego 1OB
(Pod Kasztanami)

kupisz wskladzje
.. Kielcach, ul. Lazy
tel. 544-84, godz. 10- 18.

n.

CeniłV.lTocl16,00do49,00JIZIIIIkw.

SPRZEDAŻY AE
~ .........
,....

NOWE' ATRAKCYJNE
WARUNKI
ELEKTRONARZJiDZII OSP~

Radom , ui.Toruńska 12
tel.31-47-86

Kielce , ui.Stolarska 3 ,
tel.68-30-17; fax.61-18-91

3 i 51at gwarancji na wybrane narzędzia 1
Obniika cen materiałów ściernych 30% - 50% l
Specjalne rabaty jesienne !

l[]i-~=~~:~-::l
~~

j

Telefony: centrala 221-21 do 6, wewn. 433 ~~
Dział Zbytu i Marketingu tel./fax 631-972,
j
fax 221-25
~
~

· .·. ·

l~
~

FESTO , METABC , ELEKTRA BECKUM

.,,..,,

BOAZERIE
Lakiery, llatwlf.

PANELE
BOAZERY.JNE
wcenle-17,90%1 umkw.(zVAT)
oraz wszelkie dodatki wykończeniowe.
OFERUJE .DREWMEX", tel. 51111-22,

KIELCE, ul. MIŁA 14 ( rOgJaglellońskiej) , wgodz. 9 -17,sobota9 -12

TANIE GRZANIE
O ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE
O ELEKTRYCZNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE
O KOTI:.. Y c . o. ,.JUNKERS" BOJLERY ,.OSO"
O INSTALACJE C.O. i C.W.U. zmiedzi l polipropylenu
O KOTŁOWNIE GAZOWE, OLEJOWE
O FILmY i SYSTEMY UZDATNIANIA WODY.
J•lll. J •• •• ~ a• · · ~ - ~ ·
2S-S 1 0 K iele •

ul Po otrkow• k • 1 2

t• l (04 1 )68 - 1 4 - 20 w o wn 14S

"OPOCZNO"
NA..JWIĘKSZV WYBÓR 150 WZORÓW

v1sPoL
lltltt, We1r1ka lM,
ltl.(ł-·U)Sl&-JJ

sp. z o.o.

:

•• .•• ._P.!'~--~:}!:-]~!~I.-~1;~1; ••..•:

-WĘGIERSKA ~

-USA l ścienne

l

"WĘGLODRZEW''

t MINI- MAX. Nowiny,ui.Pnemrstowa l, :

z

·-

STRONA 17

HUKT-DETAL

Kidce, bmutlqe 21/2-Q,
tei.,I-SI -łt

a

llil

KLEJE
FUGI

8ub-Zd~.l. .t. Putyzutiw 6
ttł.(I4S)l3-74.
69911<1

~

!
l
~

!OFERWE:
~
! CEMENT HUTNICZV "25"
~~
CEMENT PORTlAND "35" zdodatkami
~
CEMENT PORTlAND "35" czysty
~
~
~

~

~

~

~
~
~

~

mANSPORT CEMENTU wg opcji kupującego:

~

samochody własne
samochody organizowane przez Cementownię
wagony PKP: zniżka na przewóz zależna od odległości
cemento-wagony: zniżka

l~
~
l
~

l
~

~

l~
~
l
~

-~

U PRODUCENTA NAJTANIE.J!

l

~
"'!':-....................................~

............................................................'a............ 'a.......................................................................................................................................

HURTOWNIA "POLIFARB"
OFERUJE

FARBY i LAKIERY
naj l epszych polskich producentów

CENY FABRYCZNE

CZVNHE W GODZ 8-15

SOBOTAt-13

RADOM, UL CHROBREGO 15, TEL 463--65
STARACHOW1CE, UL WYLOTOWA 2A, TEL 74-56-51

Następny

dodatek
budowlany

11/WG

NAJWIĘKSZA

KIELECKA HURTOWNIA
PŁ YTEK CERAMICZNYCH
l ELEWACYJNYCH
V glazura i terakota firm polskich "Opoczno",
"Cer-roi" oraz włoskiej firmy . MARAZZI"
V "ENDURO"- najtwardsze płytki

świata

V listwy wykończeniowe ("Genesis"),
dekory, włoskie cokoliki
V kleje i masy fugujące (.Atlas" i "Ceresit")
V

płytki

mrozoodporne, schodowe, granito-gresy

V dachy wg systemu BRAASA - 30 lat gwarancji

26-600 Rad om, ul. Wieczoddew:lc:za 4/ 6.
lei. 048-285-87, 281-21, tel./fax 63-42-80.

BanRad ...

ENERGOOSZCZĘDNE

SYSTEMY GRZEWCZE

Cl PROJEKTOWANIE, WYKONAWSIWO, DORADZlWO, SERWIS GWARANCYJNY l POGWARANCYJNY
Cl BEZPOŚRED~1IMPORTER URZĄDZEŃ RENOMOWANYCH llRM EUROPEJSKICH:

c.o., hydrofory, ściekowe~ kotły~ palniki olej- gaz~
ogrzewanie podłogowe (wodne) ~ kominy~ automatyka ~
~ zawory termosta~zne ~ izolacje ~ wodomierze ~ grzejniki~

~pompy głębinowe,

~armatura ~

Skład relclam: "Exbud 13" Biuro Reidam ,.Siowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.
•"c.'' r._
• • ~ ·l.,.>:, I(Q ~-1.. ~;l ol:. ). ,1 J5J

~~

Redakcja nie odpowiada za lreść zamieszczonych oJ)oszeń.
, ., •.,. -, '\ to• •• :.:-,..)! •,> .li ,to .I#J, ,r, ~•. a. ,;> ,."..;.,:!. n.Jr"l .. c., t; u-l~ "i
J , .J 1 i;,
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Unia spółdzielców krytykąje projekt
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NU

HURTOWNIA "POLFARB"

Mieszkanie z kasy
UniaSpółdz;elcówMieszkaniowychuważa,żeprojektustawy"Opopieraniubudownictwamiesz

kaniowego" jest projektem złym, gdyż próbuje tworzyć tylko jeden system kas mieszkaniowych,
na bankach komercyjnych, bez konkurencji -twierdzi wice-

FARBY """""
l LAKIERY
najlepszych polskich producentów
CENY FABRYCZNE
CZVNNE~=::~
RADOM , UL CHROBREGO 15, TEL 48~5
STARACHOWlCE, UL WYLOTOWA 2A, TEL. 74~1

71/'IIG

funkcjonującywyłącznie opierając się

prezesRadyUnii,JerzyPrażuch.Nieprawdąjest-stwferd:zjfispółdzielcy-ieprojektrozwiążeprob

Iem koleiki po spółdzielcze mieszkania.
Projektowana ustawa, znajdująca
się: obecnie w Sejmie, nie powinna
łączyć kwestii organizacji Towarzystw Budownictwa Społecznego
i powołania Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (KFM), z organizacją systemu kas mieszkaniowych.
Zdaniem posła Romana Nowickiego (SLD), przewodniczącego
grupie posłów, którzy złożyli drugi
-poselski projekt ustawy "0 kasach
mieszkaniOwych.",
proponujący
m.in. stworzenie systemu kas niezależnych. od banków, należy wylą
czyćzprojek.tuczę:ść dotyczącąlr.as.

Problem ten należy opracować
ponownie, biorąc pod uwagę propozycje posłów. Identyczne stanowisko w tej sprawie reprezentują
członkowie Unii.

Unia opowiada się za stworzeniem konkurencyjnego systemu kas
mieszkaniowych., który korzystałby
z tych samych gwarancji, jakie tworzy projektowana ustawa. Lepszy
w tej części, jest złożony w Sejmie
projekt poselski - stwierdził Prażuch. Dodał, te ponieważ w projekcie proponujesię spółdzielniom kredyt do 50 proc. kosztów budowy
mieszkania, nie rozwiąże on problemu kolejki oczekujących na mieszkania w spółdzielniach.
Proponowany zapis, zapewniający kredyty tylko tym spółdziel
niom, które mają zapisane w statucie, te nie mogą przekształcać mieszkań z lokatorskich na własnoś
ciowe, stanowi ingerencję: w prawo
spółdzielcze. Zdaniem Prażucha po

takim przekształceniu, Krajowy
Fundusz Mieszkaniowy móglby
odzyskOC pożyczone pieniądze,
nawet z procentem. Dodał też, te
w podtekście projektu ustawy dostrzega zamiar eliminacji spółdziel
czości mieszkaniowej z udziału
w programie KFM. Badania, np.Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej
wykazały, te jest to najefektywniejsza obecnie forma budownictwa.
Nowicki podkreślił, te projekt
rządowy ukrywa koszty proponowanego rozwiązania problemu kas
mieszkaniowych, 1 banki nie będą
uczestniczyć w programie za darmo.
Na uruchomienie sieci bankowych
kas mieszkaniowych, przeznaczane
będą

pieniądze

oszcz~dzających.

wKFM.

(PAP)

PAWILON HANDLOWY

)IKRIII[
KIELCE, ul. Meissnera 20 (obok ~<Marketu•, os. Pod Dalnią)

POLECA:

'"

-FARBY, LAKJERY, KLEJE,

PĘDZLE ~ q§

-KLEJEDOTAPET
~
-KLEJE DO GLAZURY ,.AnAS", ,CERESIT" ~
- SZEROKI ASORTYMENT GLAZURY l TERAKOTY
WŁOSKIEJ, HJSZPANSKIEJ, CZESKIEJ, POLSKIEJ

- WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

OFERWEMY:
NISKIE CENY, Dużr WYBÓ~ MltĄ OBSŁUGĘ
OD WRZEŚNIA 1995 r. SPRZEDAŻ GLAZURY NA
RATY l DOIOOZ NA TERENIE KIELC GRA11S.

Targi w Toruniu

200 wystawców

Zdrowe wyroby
Laureatem głównej nagrody Targów
Budownictwa
"Gryf-Bud"
została finna Allumii-Poland z Torunia. 1 rwycię~ Targów Budownictwa Ekologicznego
l Wyposał.enla Wnętrz w Toruniu
- spółka Dora z Bydgoszczy.
w Bydgoszczy

Allumii-Poland zyskała uznanie
jury za drzwi z ościeżnicami aluminiowymi, na10miast Dorę nagrodzono za nowatorską technologię
budowy domów o skutecznej izolacji termicznej.
Na zorganizowanych po raz ósmy
targach ,.Gryf-Bud" swoje osiągnię
cia prezentowało ponad stu projektantów domów, producentów
maszyn i sprzętu oraz materiałów
budowlanych. Uwagę zwracały rót-

norodne pokrycia dachowe- od tra·
dycyjnej dachówki ceramicznej,
papy i blachy, po nowoczesne izolacje powłokowe. Bogata była również
oferta mas izolacyjnych ścian,
dachów i fundamentów.
Toruńskie targi, któ re odbyły się
czwarty raz, zgromadziły przeszło
50 wystawców. Wszystkie prezentowane
konstrukcje,
materiały
i wyroby budowlane posiadały atesty ekologiczne. Były wśród nich
m.in. domki z drewna z korkowymi
wykładzinami
wnętrz,
armatura
sanitarna, urządzenia grzewcze na
gaz, olej opałowy i odpady drewniane. Wystawiono tet wiele instalacji przeciwpożarowych i antywłama
niowych.
(PAP)

Od czwartku
w Rzeszowie
- Szóste jut - Międzynarodowe
Targi Budowlane ,.Techn&-Bullding
"95" odbęd:t się" Rzeszowie 14- 17
bm. - polnfonnowali dziennikarzy na
konferencji prasowej Ich orpnluto-

e WENTYLATORÓW
• PROMIENIOWYCH
Q Dachowych
-standardowych
- przeciwwybuchowych
O Wielostopniowych
O Odśrodkowych
*OSIOWYCH
O ścienneroidennych
eODPYLACZV
• Urządzeń odpylających
• Odkurzaczy przemysłowych
• Centralnych odpadkowni
e PREFABRYKATÓW WENTYLACYJNYCH
e SUSZAREK KOMOROWYCH
e KURTYN POWIETRZNYCH
e WYKONWE KOMPLEKSOWE CIĄGI WENTYLACYJNO-ODPYLAJĄCE
e ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: obróbki skrawaniem. obróbki
plastycznej, spawania elektrycznego,
acetylenowego, w osłonie C0 2 i argonu.

Pod obecną nazwą występujemy od 6 lat.
Na rynku inwestycyjnym dz1ałamy od 19 lat.
teł.

SYSTEM

•
•
•

JEST PRODUCENTEM:

Ludu",

~
Nieograniczone

W br. imprezie będą towarzyszyć
Targi Mebli i Wyposażenia Wnę:trz
,.Meble i wnętrza" oraz Targi Systemów Zabezpieczenia Mienia ,.Gwa·
rant.95".
Podczas
,. Techno-Buildingu"
zaplanowano także posiedzenie
Walnego Zgromadzenia Członków
Polsko-Ukraińskiej Izby PrzemysIowo-Handlowej
Budownictwa
z siedzibą w Rzeszowie, która powsta la w lutym br.
(PAP)

Radom, ul. Mlodzianowska 94,
tel. 521-43,520-78,
fax 509-09, tlx 0672644

,.Słowa

~ OKNA i DRZWI

n:y.Wimprezieudzlałzapowiedzialo

TECHNIKI POWIETRZA

rek.lam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam

WSOBOTYWGODZ.8 -14.
ŻVCZVMYUDANYCHZAKUPÓW

ok. 200wyslawcówzPolsld l Ukn.i ny.

ZAKŁAD URZĄDZEŃ

Skład

ZAPRASZAMY.
OD PONIEDZIAŁKU DO P/ĄlKU W GODZ. 8- 18,

448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

s

z PCV

MONTEX

możliwości

każdy

wymiar, kształt l kolor
indywidualnych życzeń
według typoszeregu budowlanego

według

Perlekcja wykonania
• profile PCV wzmacniane profilem metalowym

• stosujemy niemleckle okucis m i A4
• szyby zespolone termoizolacyjne flost

d

Nsjwytsza jakość

• pełne badania ITB, atesty l certyfikaty
• porada, projekt, wykonanie, montaż, gwarancja
to wszystko zapewnia producent!fl

Punkty Sprzedaly Producenta w Regionie:
Radom, ul. Wernera 4a,
lei. (048) 633-220
Stalowa Wolo; ul. Okulickiego 60,
lei. (016) 440-976
Producent:
PPM MONlEX

tet. (081)44081 do 85

Lublin, ul. Diam:entowa 4

łax(081 )432-53

• cieplo • cisza • komfort • estetyka • bezpieczenstwo •

rA
B

Kieleckie Kopalnie
Surowców
Mineralnych
w Kielcach

produkują i oferują do sprzedaży:
1. WYROBY PREFABRYKOWANE
- bloczki betonowe
- kostkę brukową (szara i kolorowa)
- płytki chodnikowe
- krawężniki drogowe
- terazyl- zewnętrzne tynki szlachetne
-belon towarowy
- kruszywa do lastrico

CENY KONKURENCYJNE z dostawą
na miejsce na odległość do 30 km.
2. Piaskl zwykle
3. Kruszywa budowlane i drogowe
4. Wyroby marmurowe- usługi montażowe
5. Nawozy wapniowo-magnezowe
ln#orma.cja :

25-950 Kletce, ul. Ścieglennego 5
Handel i Marketing, tellfax 61 -39-99
Dział Marmurów, tel. 61-28-10
Centrala, teJ. 61-27-11
Redakcja nie odpowiada za

http://sbc.wbp.kielce.pl

treść

zamieszczonych oglosteń.

Ski.~

SŁOWO
Agencja Handlu i Maril:etingu
.,Na Z4rowie" ' · t .
25-335 Kielce, ul. Żtódłowa19, tell fax (0-41) 405-21 - z.~
25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232, lei. (0-41) 31 - 55-81- Magazyn

PIJ

WODĘ

LUDU
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~y:)tem

APIA

PRooucENT
OKIEN

Oferuremy Pai'IStw\l dostawy wody APtA
bezpoS"ednio do domów, biur, szpitali, urzę

dóW niezaletnie od rxxY roku.
APtA to woda mineralizowana stołowa,
jedna z najlepszych wód stołowych w Polsce.

Pochodzl z warstw geologicznych ołu"esu

karbońskiego Jury Kra-

kowsko-Częstochowskiej -Krzeszowice k. Krakowa.

Woda APIA dostępna Jest w botelkach o poj.
19,11, 7,5 1itra
11itr wody APIA z dost•WII na mlejsoe
ko$ZtUjeO,SOzł.

Autoryzowany Dystrybutor:
Agencja Handlu i Marketingu

.. Na Zdrowie ..
Kielce, u l. Zag n a ńs ka 232
HURTOWNIA - SKLEP
t e l. (0-4 1) 31 - 55-81

TKANINY
SPODNIOWE
l
KURTKOWE

Hurtownia
Kwiatów Doniczkowych
Kielce, ul.

Częstochowska

27,

tet 66-95-38

ZAKŁAD

KOWALA KIRAOOMIA
RAOOM , ŻEROMSKIEGO 94
TELJFAX (048) 241-80, 241-81

dodatki kwiatowe,
ceramik ę .

Wyrób i

sprzedaż

wieńców i wiązanek ślubnych.

te l. (0-2) 729-90-1 O
fax (0-2) 729-90-20

PRODUKCYJNY:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

l lłTZeśnja br.
wprowadza do s pnedaży
kwiaty cięt e,

Z..pr2Sl2llly od 7 do 19.

Hurt- detal,
ceny konkurencyjne.

"""'

Plandeki samochodowe,

Cukier
Zakład

Obrotu
Towarowego
Kielce, ul. Magaz}'DOlł114
;
'

(baza llanlnuts)
TEL. 68-67-12.

przemysłowe, wszystkie typy.
v.ykonanie i naprawa
filia .LAMINEX• Częstochowa

ALMAPOL- DEALER
Koksowni Zdzieszowice
Skład

Opalu Nowiny

ul. SkladowaSa(obotbisenu.Perta").

Klelee - Dyminy, Baza RSP,
ul. Posłowk:ka 1,
te/. (0- 41) 61-04- 56.

te1Jfax(0-<41)fi6..70-41.

Zapraszamy!
119\lllł

OSTATNIA SZANSA!
MARYNA PRZEDŁUŻA KONKURS DO 29 WRZEŚNIA !

Drogi konsumencie ! Drogi sprzedawco !
Dowolny dowód zakupu margaryny do pieczenia 11 Maryna"
pod adresem: 00-967 Warszaw a 86, skrytka poczto·
wa 101, dopisując na kopercie: "Konkurs Maryna" (po raz
ostatni skrytka pocztowa zostanie sprawdzona 29 września
Nagrody czekają...
o godzinie 18) i weź udział w losowaniu samochodu dostawWytnij z opakowań margaryny do pieczenia "Maryna" czego Fiat Uno Van (możesz otrzymać jego równowartość
w wypósażeniu skicpowym) oraz 3 lad chłodniczych (ich
3 postacie Maryny;
włoż je do koperty i wyślij pod adresem: 00-967 Warszawa 86, równowartość możesz otrzymać w gotówce).
skrytka pocztowa 101, dopisując na kopercie: "Konkurs
Maryna" (po raz ostatni skrytka pocztowa zostanie spraw·
dzona 29 września o godzinie 18).
2 Fiaty Cinquecento, dwuosobowe wycieczki do
Tunezji i na Cypr oraz 50 robotów kuchennych.

Wyniki konkurs u zostaR4 ogłonone w codziennej prułe ogólnopols kiej. Ponadto wnyscy
laureaci zostan• zawiadomieni o wygranych listownie. W konkurs ie nie mon brat udziału
pracownicy ZPT w Warszawie, pracownicy agencji reklamowej oraz ich rodz iny.

!eil.

S~IJd rd.Jarn. ~E.\bud 13_- 81Uro Rd.l.IIJl,.Siowa ludu", teJ. 448·58, Kielce, ul Targowa 18

wyślij

~l~

Wytnij \Vyślij
R~4akcja

nie odpowiada 7.a

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Sport

Sport

Sport

Ogólnopolskie Święto Młodości w Krakowie

Kielecki SALOS na medal
6.00
7A5

Ostatnio przez trzy drd naspońoli'Jdl obietłach Krakono w ramach oPioopolstlqo Święta Mlodośd odbywały się Salezjdstle Mistnostwa Polski. Poad 700
drle~lcbłopcówwwietuod 13do 17lat,z21 ośrodków, wyłoaloD)"Chwewad
lńejszyda ellmlnacjac.b terenowy da, wak:zyło w tumlejacli pUki noiMj, slatkówkJ,
koseyk6wtl orutealsastolowqo. Banlzodobnewtej lmprtziesplsałaslęrepreuu
lacja tleleddegoSalosa, któr1 wr6dlupod Wawelu ztnema ob:ułymł pucbarami
umiejscaupodjQJL

..,.,
8.00
9.00

9.10
9.25

9.50

035

10.00

10.45
11.00

-Byłotorzeczywiłdewielltiełwi~to
młod~ci i sportu- powiedział nam szef

11.15
11.30

kieleckiejekipy,prezesSaloa:u,ks.:Z..Iclliew W'Jdk. Gospodanom udało li~
stwo~
niepowllrza.lf14 atmosfer~

1~00

12.10

ichoćwsporcienajwatniejszyjestwynik
d~ do osiUJ!i~i• co u

11.15
IZ.40

tu nikt nie

wszelqeen~.

Namjako ekipie udało si~
do krajowej
czołówki. Nljlepiej spisali si~ pilkln.e
notni i siltkarz.c. którzy wywalczyli dru·
&[e lokaty. BII11z.o milą niespodzlank~
sprawiły tat!e siattarti, któresklasyfikowano na tneciej pozycji. Ekipa kiclecUłącznie liczyła 60 osób, 1 brawa za
sportową posta~ nalet.ą si~ nie tylko
najlepszym, ale wszystkim uczestnikom
krakowskiej imprezy.
Otoszaqólowe rezultaty "J'ł"'.lczone
prz.ezreprezentantówkicleckiccoSalosu:
PILKAN01.NA
Grupa młodsza (13-IS lat). Wyniki
spotkań eliminacyjnych: Klelee - Pec-

13.00
13.20
13.30

potwierdz~ przynaletnOLłt

13.40
14.10

14.15
14.15

15.00
15.30
16.00
16.15

16.50
17.00

Młe,t.Raciboru

1:1 rzutybmel:1,
Iidce- S....W 0:0, rzuty t1me S:4.
Mecz finałowy: kielce- L.W. ł~.
W drutynie Kielc &r•li: Mari.a Ber.6, Tomaa: Bnozn'lkl, t.t.z Detb,
Man:ID Godet, Plotr GNSZCZJiltl. Marek Kt..IWia, Grzeeon lrp16Ui,
5zylao11 Leaut•wla, Jutsław Nnnc.,
Laba Sę•tk. Pa.d SII'II'IMki (kapitan
zespołu), Lakuz 1bc:nk.
Opiekunem drutyny był IMert
Dorantl.
Grupastarsu(l6-17lat).Podopiecz·
ni IWai:a Dortnklea:• po poratbcb z
rówidnibmi z Ołwięcłab 1:2 oraz
Stu,sb(pótniejszytriumfatorturnieju)
0:4zostalisklasyfikowaninamiejscach
4-S.

17.20

18.05
19.00
20.10

22.30
12.45
ll.05
ll.20

""
1.10
1.40

7.00
7.10

Hi
8..30

Panorama
Sportcelegram

~~dne~i~:FoJR):Jt{i
P{$=k~1l~o nie milośćM
obrad
Sejmu
~~)d, ok.
senal anim. prod.

0.00

15.05
SA

1535

~?~rch~ rw.~~~j~n~gendy

15.55
16.00

~arze-

16.30
17.00

17.35

opowidt pierwsza
ZWJerz~la wokół nas - Pod~

Sx S''"

wygr~my

razem - tele·

~~:~~rftesO.~g~~~~-

17.55
11.00
18.10
19.110

W oajblitszy piątek, 15 wrzdoia,
sekcja szachowa Kordiana Bliżyn,
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury, organizuje otwarty szachowy Turniej Niepodległości. Pierw·
sza runda odbę:dzie si~ 15 września
o godz. 17 w GOK ("Zameczek")

przy ul. Staszica 160. Wszyscych~t·
ni mogą zgłaszać si~ do 14 września
w siedzibie GOK (teł. 541-149).
Wpisowe dla seniorów wynosi 5 zł,
zaś dla mlodziety 2 złote.
Impreza potrwa prawie dwa mie·
siące i zakończy si~ dopiero liiistopad a.
(Mu)

Liga angielska
dla "totkowiczów''

19.35

Wycho~ naprzedw licmym prośbom czytelników ,.Słowa Ludu .., którzy
biorą udzb.l w cnr.cb T olalizało nr. Sportoweco, głównie wukb.dacb piłkarskich,

20.00

zamlem:zamy ustawlenia parekstrak.lasy l pierwszej ligł anglelsldej wnr.zz ostatni.ml wynikami dru13'n l tabelami.

19.05

21.CKI
liJS
ll.OS

23.00
0.00
0.05

1.110

::E:;~SO:..~:=:.awuOpiekunkądrutynybytaFJJ:t.leU.W ..

'"""·

Grupa stusza chłopców (16-17 lat).
Wyniki elimitliCji: lielce- Wrtdaw 2:0,
Kłelce- OstRwWielkepolst12:1.
Mecz finałowy Kieke- SnalkJ 0:1.
Kielecb. drutyna yała w składzie:
MlcUIB...W.,J~.J~GSZf1asiistl(klpilall
zespołu), MleW r.ułewskl, Dudel
Wiesław WqłaraJt. Cew,
Wlatr,MardDWlłDłews.ti.

SzwM,

......

Opiekunką

drutyny byla Marta Q.,

KOSZVKÓWXA
Grupastuszachlopców(l6-17lat).
Podopiecznym Sebast.... T•..U nie
udało si~ odnidt zwyciptwL Po poru.
Uch z rówidnikarni z Cuplbab oraz
Os:tnn Wielk.,olstiqe sklasyfikowani
zostalinamiejscach4-S.
Dodajmy, te opiekunem naszych tenisistek i tenisi5t6w stoiowych był klpeIanAU....Barcuk.
(.W)

płac i

Dutego Lotka z 9
września stwierdzono: 2 rozw. z 6
traf. - płatne po 300.442,90 zł, S29
rozw. z S traf.- płatne po 567,94 zł,
32331 wygr. z 4 traf. - płatne po
14,17zł,643358 wygr.z3 traf.- płat·
nepo 1 zł.
W Zakładach Express Lotka z 9
września stwierdzono: 10 rozw.
z S traf. - wygr. po 15.594,30 zł,
2.278 rozw. z 4 traf. - wygr. po
27,38zł,97.061 rozw. z3 traf.- wygr.
po 0,96 zł .
W Zakładach Ligi Polskiej z 9- 10
września stwierdzono: 13 rozw.z I3
traf.- płatne po 3.880,09zł, 382 rozw.
z 12 traf.- płatne po 132,04 zł, 4742
rozw. z li traf.- płatne po 10,63 zł,
32.054 rozw. z 10 traf. - płatne po
1,57zl.
W Zakładach Ligi Angielskiej z
9 - 10 września stwierdzono: 13
rozw. z 12traf.- płatne po 4314,80
zl, 90 rozw. z 11 traf. - płatne po
623,24zł, 797 rozw.z lO traf.- płatne
W

10.30

Wardejn
Studiosport-Liga.Mistn.ów
Panorarna
Sludio sport - Mistrzostwa
Europy w siatkówce m~:tczyzn:
Polska-qe<:hy
Zlkończeme programu
POLSAT

Otozestawparna l6-17wneśnia
1995 r. (pozycje l - lO spotkania
o mistrzostwo ekstrakJasy angielskiej, pozycje Ił - 13 mecze o mis·
trzostwapierwszej ligi) :
L Arsenał - West Ham
2. Aston Villa - Wlmbledon
3. Cbelsea - Soulhunplon
4. Leeds- Queeas P. R.
S. Uverpool - Blackhum
6. Manchester U. - Boiton
7.Middlesbrou&h-Coventry
8. Newcasde- Manchester C.
9. Notdngbam- Everton
10. Sheffield W.- ToHenłwn
l L Crystal P.- Huddersfield
12.Lei<'ester-Reading
13. Southend- Wolnrhunpton
Oto wyniki ostatnich spotkań, nie
zakładami Totalizatora
Sportowego:
Ekstraklasa: West Ham - Cbelsea
1:3.

obj~tych

I liga: Miliwali- Bamsley0:1, Ol dbam- WestBromwich 1:2, PortValePortsmouth 0:2, Readlng- Luton 3:1,
Sunderland- Soulhen d l :0, Tranmere-Charllon0;{1, Watford-Stoke3 :0,
Wolverbampton -Grimsby4:1.
EKS11tAKLASA

t. Newcutle
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:!1:

Ma•dtntuU :!1:
Wh. .letloa :!1:
LHds
Alt. . Vllla
Anaull
Uverpool
NoUi•P- J
sa.~met•

Ił.

Evertea

12.

CoveałJ}'

n. Otcbal

w.
J
5

B. Middlesko.P 4

n
12
Ił
Ił

lt

7

,_ 2
11- 8
Ił- 7
7- 4
6- 4
.5-2
:!1:- 3
7- 6
1- 6

·-.
~·

·- 1
·-l

http://sbc.wbp.kielce.pl
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MeczolmiejsceK1elce-P.. czy~~2:0.
Drutyna Kielc&rałl. w składzie:~·
DęNnb, lwCNUI J.!M (kapitan zespo.
lu), M011ib X...Jedk, .bu 5ent. Apta

Totek

17.50

l

Zakładach
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~
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1k
wo

l
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pili
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Sin

29·

.."''

000

l

ligi

'"

po70)7d.
Z uwagi na okres rekJunaeyjay,
wynosący

8 dni, WJ50kośd wygn·
nych m• uiK unilnle.
14. ToUealaul
u.~

....

~..

17. Bolt••
18.<>--•sP.IL
l,, West
łlul
2ł. MalldtnterC.

5
J
4

5
3
2
l

5

J
J

J- 7
5-7
J-7
6- '
1- 8
5- '
1- 7

l LIGA

l. Leicestft'
l. MiUwall
3. Bansi~J
4. owtt••
WatlkMn'id.
6. BitwiiiP7. lpswidl
8. Norwieli

6
6
6
6
6
6
6
6
6
'· Oldba.
11. H•••enflet• 6
11. Reallli•l
6
12. W.tmilalipi:H 6
u. Traa...-e 5
14. O}'Kal P.

13
13
11
11
li
11
10
Ił

'
'

a

u. s..•nt•••

16. Ports. . .tll
17. WałfeN
18. GriadiJ
.,. DfttJ
2ł. ......
21. s-liteM
22. Port Yale
23. Stok~
24. Słtcffi~l· u.

11- 7
6- 3
11-13
s- J
a- J
14- '
11- 6
9- 8
,_ 7
,_11
8- 6
Ił- 7
8- 5
8- 7
J- 6
,_ '

6
6
6

6
J
5

6
6

4
3

1- 7
5- a
J- '
5- '
4- 7
3- 6
J-12
7-13
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BLACKBUR."'ł Ren-en· 46 miejw rankingu klubów Europy.
Trzykrolny mistrz Anglii, sze~ny zdobywca Pucbatu An·
glii (ostatni m w 1928r.), tdobywca Thrc.zy Dobroczynno<d (1912).
obecnie 14 miejr.ce w lidze

Zaproszenie do Ligi Mistrzów
A więc doadutłiśmy się ! Od
dzisiaj ai do 6 grudnia sympatycy piłki w calym kr-aju będl\ emocjonował~ nqrywkami Ugł MIstrzów. Po raz p6erwszy ~
w n1t:1 zespół z Polskl. Kiedy rok
temu Legia przq;rała rywalizację z Hajduktern Spłit, wydawalo
si ~, te na długo pnyjdzle nam

potegnat się z maneniaml o grze
w gronie najłepszydt drużyn Sta-

ROSENRORG Trondheim (99
micj:,C:e w rankingu klubów Europy)
Dziewi~dokrotny mistrz Norwegii, ~ze:>ciokmłny z.dOOywca pucharo tego kraju. :lktualny lider ligi
norwe~kiej.

W elimin;w;:yjnych grach NON·e-

gowie tlajpierw pokonali na włwaym
stadionie Lerłcendal , mistrza Thrcji
Be'ikta.\ Stamlxll 3:0, pugrywając
w rewJN.u U.
Dyrektorem sponowym RosenOOrgu jest Rune BRATSEn--1, 34---ictni były pilkarz~ uwai..any za !UJ·
~ grtiCI.a w hist<Xii ruweskiej
rilki. Przez wide la1 graJ w fńemicckim Wen:lene Brema, będ:jc kapita·
nem 1eg0 zespołu i d..-.-ukrotnie sięgając z tym zespołem po tytuł mi~trza Niemiec.
Trenerem jest Nils Ame Eggen.
29-krolny ~kraju. W~
szl~ W.olił

oraz

takie reprezentacJę

kadrę olimpij!>ką

Norwegii.

Do najbardziej znanych graczy
Rose nborga naleią: król stnelców

wodnkl..stctmu Rady Autooomlcmej Sekcji Piłkl Noinej udało się
Wudow!K team, który po wyeliminowaniu lł"'K Goctcborg wywalczył mtejsce w Champlon Le-

ogue.
Z jakimi szansami startuj e
warszawska Ugia? Wśród d-ziałaczy l płłkany panuje umiarko-wany opt)mbm. Wpnwdzie rywale są bardzo grotni, ale wydaje się. :ł.e misinowie Polski moglf
pokusił się nawet. .. o a waRS do
rc.y 160cm)orazBentSkamrrrl-.rud,
były gnc;z ~ MalnlOe foF.
Najwi~ da{v.iadcz.cnie międzynarodowe posiada 30-letni Jakobsen. który wyStwował jui: w ligach
e7Jerech pań~tw.
BRAMKARZE:
Ola By Rist (3.5 la()
Joem Jantf.aD (29)

OBROŃCY:
Hałvor Hah·orsen (32)
Erik Hoftuu (26)
Bjocm Otto Dragsiad (24)
Bjoem Thre Ktanne (23)
Espm Solbftm (19)
Staek Stensus (24J

Jan

POMOCNICY
Jon Olav Hjdde (23)
Rent Skammebrud (29)
Tom Kaeft Staunik (2.5)
Roar Strand (2.5)
NAPASTNICY
Harald Martin Bnttbakk (24)
Ytganl He&gem (20}
StdTm lvenen (20)
Karl Peter Loeken (29)

ligi Harald Martin Branh<lkk. John
Jahn hv JakohoJen ,.Minł'' (30)
~..;.;.
1'"
;;..;.;
";:::
'""""
='-'"'
=
"'"-'
Y ,;;
·M
.;;;.;;
ni'· ('m
".;;
ie·_ _ _
n-ond ł~ Soltwdl (26)

3 rl,
:po

fwie rffinalów. Poza zasięgiem
wojskowych wydaje się byt drn·
iyna Spartaka, która po wuncx:nieniach będDe główn)m ra"'"OI)'·
tern do picrwszq:o mk-Pca w grupie. St.koleniow·cy Legii ł'l\-ienfą,
:ł.e styl gry Anglików l Norwegów
bardzirj odpowiada Legii, co OCZJ·
wtide nk omacza, :ł.e zwycięstwa

mistrza Anglii

słynie

przede W'>zystkim z doskonałej
dwójki napa.-;rnik6w 1b Alan Shearer (przyszedł 3 lata temu z Southampton) i Chris Suuon (pm.)'!>kany przed rokiem l Norwich). Za
jednego z najlepszych obrońców
na Wyspach uwaiany Je~ pochodzący z Jeo;ey Graeme Le Saux.
Znanymi na brytyjsiam cynku gnr

czami!\OjtcioNjbr'an*arzel-lower:o
i Mimms, po!1'IOCtticy Bauy i R.ipley
oraz szkocki stoper Herxty.

t'I\-"IIJ'lbt"'~Graldzieoduiepłe

"""""""pól~layzy<
W tym ~ niebie:.ko-biaii wygrali tylko jedno spotkanie ligowe.
u~ Miwzów 7.a{'lłuentująjed
nak z pc:~-nokią manc wyspiWie

~~siawę.

waloryi~groi.nidlawszystkich.

zt)-Dzespolamiąjufwldes:a!ni..

1'neba 11lN:a"'it ~ na JIIOI"der-mt,

w

" Nasi" w Legii
Reprezentacyjny stoper Legii Jacek
jest wychowankiem podradomskiego O rl a Wierzbica. Pótniej
przeszedl do Igloopolu Dęb ica, skąd
trafi l na Łazienkowską. Napastnik Cezary Kucharski pochodzi z Łukowa,
ale peln i~ swego talentu ujawnił dopiero w tamobrzeskiej Siarce. Potem
pneszedl do szwajcarskiego Aarau. Od
dw6ch micsię.cy repeu:ntu_je Legię.
Zieliński

F'o!Tnrik JacekKa!.-p-nlk~wl.b

gii rzadriej. Trafil tam z Radomiaka. Jest
wychow:diem Pilicy Bialobrugi.
Prud tym sez.onem w kadrze Legii
byli też dwaj wychowankowie Rado-

LEGIA Warszawa
Rok

założenia:

1916. 6-krotny

miMn Pohki, li-krotny zdobywca
Pucharu Polski. najwJękSly Mikces
na arenie europejskiej: półfina1
PKME 1970r., półfinał PZ.P 1991r.
BRAMKARZE:
Madej Szczęu~y (30)

Grzegon ;=~~~ (19)
Marek Jó1wbk (28)

miaka - bramkarz. Tomasz Borkowski
i obrońca Zbigniew Wachowicz. Z Radomia do Warsr.awy trafili też w swoim
czasie: obecny as Włdzewa Rafal Sia-daczka i Artur Kupiec-obajz Broni.

Liga Mistrzów w TV
1VP: - Legia Warszawa- Rosenborg

Trondheim, program l. godz. 20. 10.
R1l.: • Borussia Dortmwxl - Juven~godz.20.10

TVE: Ajax Amsterdam • Real Ma<h)1. go<!< 20.30
MarcinJaJocha (24)

Grugorz Lewandowski (26)

BRAMKARZE:
Tbn Flo'Wft'S (281at)
&bb_y Minum: C'21
OBROŃCY:
Hemdng BerJ (NOI"\\·egia. 26)

Colln Hendcy (30)
Jeft" Kenna (25)
Granne Le S.ux (27)
~Makd(22)

Nk:k Marter (30)
Adam Reed (20)
Jan Ptan:e (21)

11m Sbc:rwood {26 l

POMOCNICY:
Mark Atkłm (27)
Davkl Bany (27)
Paul Harford (21)
Stuart Rłpley (28)
Mattbłw Holales C261
NAPASTNICY:
K~in Gdacber (29)
Alan Sbearer (25)
Ouia Suiton (22)
Mike Newell (30)
Jason Wlkos (24)
Paul Wułlurst (26)

Konkurs
Dziś kolejnaedycja pil karskiej Ligi
Mistrzów z udzialem m.i n. waruawskiej legii. Kibiców zapraszamy do
wspólnego konkursu, polegającego na
odgadywaniu wyni kóW' spotkań z ud:tialem mistrzów Polski. Sponsorem
zabawy, tak lubianej przez naszych
Czytelników, jest Wielobranżowe
Przedsi~biorstwo
Innowacji Tech·
nicz.nych ,M istama", mające swą sied zibę w Ki elcach przy ul. Wspólnej
2 1 (tellfax 66-00-82), a oferuj~
sp~t audio-video, elektron ~zia
" Bosc h", sprzę:t profesjonalny IBM
wraz z serwisem. Na kupony czekamy
w redakcj i w Kielcach oraz w Radomi u do dzisiaj (godz. 16.00).

lUdosław Michal~ {26)
Tomasz \Y~CW:Zycki (24)
Ryszard Stanlek (24)

Tornasz Unton (2.5)
NAPASTNICY:

Andrzej Kubka (23)
Celary Kucharski (23 J

Jeny

Podbrotny (29)
Annor Azh (Ghana. 21 J.

LEGIA-ROSENBORG

(

Piotr Mosór (22)

iej z

1..błgniew

: 13
4.80
:po
atne

yjay,
rcra·

-
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"

/mir i nazwisk o ...

POMOCNICY:
Jacek Bedi'Uln (28)
Adam Fedoruk (29)

zentacji Polski, od 1992 w Legii.
dwuhotnie poprowadzi! warslawian do miMI?.O.'>twa kraju.

Adrn .....

września

13

SPARTAK Moskwa
Rok zalożenia: 1922.
li-krotny mi~tn ZSRR. 3-krotny mistn RO!'oji 1992-94, lO-krotny
zdobywca Pucharu ZSRR, Puchar
Rosji: 1994. Największe o~iągni~
cia na arenie europejskiej: pólfinał
Pucharu Europy 1990191, pólfinał
Pucharu Zdobywców Pucharów

1992193

•

)
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LEG IA • Rosenborg ..
Blackb.J m - Spanak ..

W ub.roku •.spa:takowcy" grali
Mi~rzów, ale nie
zakwalifikowali :.i~ do ćwierćfina
ł u . Oto wyniki osiągni~te przez
Ro~jan: Dynamo Kijew 2:3 i l :0.
Bayern Monachium l: l i 2:2, Parh
Saint Gennain i :2 i l :4
W porówtmiu W ub. ~w zospole nastąpiły spore zmiany. OdeR h do innych klubów m.in. Ternawski i Ga~n (Czemo!norec Qdes....a),
Rachimow (Austria 'Wiedeń), Pisariew (Merida, Hi!>Zpania). Przybyli
tak makomici jak pilkarze jak: CzerCleSOW (Dynamo Berlin), KuJkow
ffienfica), Juran{FCPorto).
BRAMKARZE:
Stanl<olaw Czercusow (32)

w grupie B Ligi

11

Trener: Paweł Janas (42). b. pillulrz\V!C12ewa.l.egii.lq'rell.'ll3IV. F\:)1..

Jarek

TERMINARZ o TERMINARZ o TERMINARZ o TERMINARZ

'

13

Mandziejewicz (33)

~Rol,.jayk(22)
2JelłlWd {28)

21

Sport

)tt

Drużyna

rego Kontynentu. A jednak! J anuszowi Rom.anowskiemu, pru-

.,..

Sport

Dyrckla-kU:u:Kemdb~

2:0.

..."'...

lat).
2:0,

STRONA

Rusłan

Ni gm.atulin (2 1)

l.
2..
3..
4.....

OBROŃCY:
Wasllłj

Kulkow (29)

Andriej AfllRMjew (31)
Wiktor Onopko (26)
Andriej Iwanow (28)
lbmiz J\.tamlcdow {23)
Dmitri.J Chlestow (24)
Jurł,J Nlkłforow (25)
Dmltrij Ananko (22)
Sttgtej Chudin (22)

POMOCNICY:
Walery Szumarow (30)
Słergiej Juran (26)
Andriej Piatnickl (27)
OmitrijAicjniczew (23)
Uja Cymbalar (26)
Walery Kcczlnow (21)
Andriej Konowałow (2])
NAPASTNICY
Mu.'il.kin Muchamadljew (29)
Andrcij Tidtooow (2.5)
Wakory Masalitin (29)
Siergiej Rodlonow (33)
WaleryW.JCiittk.o {29)
Trenerem Spartaka jest ()leg

Iwano"ia R(lll)lll)Ce'W n.

-m. byly

za\1---odnik tego klubu, reprez.eruant
ZSRR ( 12 mecz.ów, l gol}, trener repre7.entacj i Ro.yi

27w~nla

Spanak- LEG IA ..
Rosenborg- Blackbum ..

,

...

2 ..
3..
4 ..

18 patdriemika
LEGIA • Blackbum .... .
Rosenborg- Spartak ... .
1. ..

2..
3..
4 ..

Rosenborg · LEG IA .....

1..
2..
3..
4 ...
6 grudnia
LEGIA - Spanak ..
Blackbum - Rosellborg ...

1. .

2.....
3..
4..
W pozostałych grupach:
13wndnla .
G ru pa A: FC Nantes • FC Porto,
Dynamo 1Gj6w- Panalhinaikos Ateny.
Grupa C: Borussia Dortmund· Juven·
tus Thryn, Steaua Bukares2t· Glasgow.
Grupa D: Ajax Amsterdam - Real
Madryt, Grasshoppers Zurych • Fe·
rencsvaros.

"rt wr.t..dni.a

l listopada
Spanak - Rosenborg ..... .
Biackbum - LEGIA ..
\.

..

2.....
3..
4 ..

22listopada
Spartak • Blackbum ..

Grupa A: Panathinaikos • Nantes,
Porto- Dynamo.
Grupa C: Glasgow - Borussia, Juventus- Steaua.
Grupa D: Ferencvaros- Ajax, Real Grasshoppers.

18 p.\ltdziemika
Grupa A: Nantes - Dynamo, Porto Panathinaikos.
Grupa C: Borussia • Steaua, Juven-

http://sbc.wbp.kielce.pl

tus- Glasgow.
Grupa D: Ajax- Grasshoppers, Real
- Ferencvaros.
l listopada
G ru pa A: Panathi nai kos - Porto,
Dynamo - Nantes.
Grupa C: Glasgow- Ju wentus, Steaua- Borussia.
Grupa D: Ferencvaros - Real, Grasshoppers - Ajax.

22listopada
G rupa A: Panalhinaikos - Dynamo,
Porto- Nantes.
Grupa C: Glasgow - Steaua, Juwcntus- Borussia.
G ru pa D: Ferencvaros • Grasshoppers, Real - Ajax.
6 grudnia
Grupa A: Nantes - Panathinai kos,
Dynamo - Porto.
Grupa C: Borussia - Gla.~gow, Steaua- Juventus.
G rupa D: Ajax· Ferencvaros, Gras-

~:e':tfi~~-z udziałem

najlepszej
ósemki zostaną rozegrane od 6 do 20
marca, pólfinały z udzialem czterech
zespołów od 3 do 17 kwietnia, a finał •
15maja.

Kolumnr przygollrwa/i:

Zbigniew Pusdco

i PawelSius

SLOWO L U D U

STRONA 22

NUMER212
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Sport

Sport

Jall w~U• 1eprka

- O tym. łe wraz z awansem do Ll&l Mistrzów, obok dobrej 111 ni!ZYch pllbrzy miUłmy podolat licznym oboW'I\Zkom orpnizacyjn)'ID- wiedzieliśmy.
Nlestely, nie spodzlewaliśmy się, łe będzie to dtald ogrom udań. On tytodniedosłownie ,.siedzimy,. na łAzienkowskiej od n~nadowieaora.A mettLecła
-Roseabortdłatakzwanegosztabu rozp~l slęjutwczor.,i-mów:lsekretarb

Aulonomk:mej Sekcji Pilkl Noinej warszawsklej Letł.l FJfhleta Dldniak.

Gontaka pn:Hmea:o'ft'l
Wrzyr,cy - w tym rówmet dzialacu
pilkancy i dzieombrze orientuj11 si~
dostonale,tcpaniEitbietatoprąwdzi·

waalfaiomcpsetqi i wcalymtego slon vw:zeniu ~prawa ~ta· jej szefa, Aztura MaDub.Nic dziwneao- w sporde
,.Wicu• jut 17 rot. Wcześniej pełniła
odpowiedzialne stanOwiska w GKKFiT,
anastwnic Urz~cKultury Fizycznej
Imponuje kompetencJI! i... uprzejrn()j·
dł.Mimonawalull)ętznalazlaczas,aby

porozmaWl.! z reporterem ~Słowa'". Za·
pytaJ d my o temperaturę~ przed meczem.
-Dla nas zawody Legia- Roscnbora
jutsi~roz~y.Wsalitonfercncyjnej

trwa odpraWI przedstawicieli UEFA
z kierownictwem sekcji. O godz. li pod
j«hały nalotnisko Okęcie dwa autotaey.
w potudnie przylec.ieli Norwegowie.
Pierwszy autobus (li miejsc) zarezerwowano dla ekipy Roscnborp, drugi (50
mlqsc)dlagośdwitających. łlonorygos

podana na lotnisku powierzono, oczy.
wiłcic, dyrektorowi, A. Muurkowt Nor·

wcgowiczatwaterowani zostali w hotelu
• Vietoria'". Potcm obiad, odpoczynek i o
20.30treni11J. P6ł codliny wcześniej-
konferencja prasowa. Rozmow~ przery·
walycochwil~1nnctelefony,b4dtinte·

rcsanciwsckretariacicdopytujliCYprze·
de wseystkim o zaproszenia i bilety.
Pdlt.ill się ao.kle ..,
- Z wcjłc:iówkami to jut prawdziwe
urwanie głowy. W poniedziałek rozprowadZiliśmy niemal wszystkie bilety na
otwarte trybuny (po 30 zł). We wtorek
dysponowaliśmy jeszcze pcWflll 1lościlj

natrybunykrytc(poSOzł).Azaproszefl

mosliśmyprzyJOtOWIĆ stosunkowo bar·
dzo mało. Zaodnic z reaułaminem
UEPAzobo~ijestcłmywezerwo

wK 200 miejsc l btegorii i tyle samo 11
katcaorii w centralnym punkcie stadionu, czyli na kr)'ltj trybunie. l dodatkowo
50 miejsc w loty bonorowej. Ale to nie
zawsze przekonuje dostojne osobistości.
Poniedziałkowy telewizyjny mapzyn
.Gol~ pokazu,Me prace, jakie trwały jesz.
cze leJO dnia na obiektach Legii porów·
nałjc z budoWij. .. Nowej lluty. -l nie ma
wtymprzesady-stwierdZJłapanlEltbie.

IL-()prócznowych trzcsclcknatrybu·
nickrytejnowołcilj~eprzedcWSZ)'$'

tkim settor z miejscami stojljcymi usy·
tuovtany pod zeprcm. Zadbaliśmy
o wszystko czego od nas wymapno i co
było motliwcdozrobicnia. Najlepszy telO dowód. it..ojewoda warszawski taktc
podjąlswo,Mdecr*oudostępnieniu ca·
lego stad1onu dla publicznoki. A 'NI~
Champion Lequc pomoclal
RepJlamin UEFA przewiduje z.orga.
nizowanie specjalneJ sali ~Oll.mpion
Club~.Jcsttomiejsce-amusibyćusytu·

owane blisko boiska, w którym przed
meczem i po zawodach m0111 przebywać
wszyscyofiqele. Dlanichtettrzebaza·
pcwnić odpowiednie menu. Zatroszczy
si~ o to restauracja ~Belweder~ włljtznie
z wypełnieniem tzw. cz~ci muzycznej.
Lep. nie ma takiej salt, ale w środę musi
byći~c... Natcna:lz.udaptowano...

Od p~tku do niedzieli, w hall5"portowej Szkoły Podstawowrj nr 27 w Kit:IW"h pny ul.

Prtez trzy dni pod koszami rywalizo...
WJi:. będ4 12-łetni koszykant Mię
dzyszkolnego Wrodka Sportowego ze

sta...t~ drutyn uzupełniłaby rtpruenta·

Stugardu SzczeciDskiqo, Szkolnqo
Klubu Spor1owego Start Lódf, Stali StaloWI Wolaorazgospodarze turnieju - Ua·
niowski Mlt::dlyszkolny Klub Sportowy

Jf)'Wanywedlug najnowszych przepisów
SZS,to maczy mecze składać si~ ~
z czterech kwart po 7,5 minuty katda,
a zmiany motnadokonywać od III kwar·
ty. Uroczyste otwucie turnieju w pi'tek
o godz. 14.30. W sobot~ i niedziel~

potwierdzenie udziału w imprezie
drutyny Plołr6wkl Radom i wówczas

rjaldełedtkhs:r.k6łpodstawowyrh.

Wartodocbć,tetumiej~ieroz·

meaerozpoczyn.!si~bę~ogodz.9.(d)

Sparringi reprezentacji

Najlepszy Budny
Prz,.gotowtij~ca się do eliminacyjnych spotkad Mistnostw Europynprezen~
tacja polskich pilkarzy ręcmych rozegrała ostatnJo serię spotkał spaningowych

na Sycylii oru w Oechanowie l Plońsku.
Podczas zgrupowania na Sycylii
podopiecUli trenera, Jacb Zcllnlckitco rozegrali trzy spotkania, z których dwa wygrali. Potonali oni Wlo(by24:22 i lznei30:2J,Iecz ulegli Danll24:27. We wszystkich spotkaniach
na parkiecie występowali dw~ szczy.
piomi.ki lskry/Ceresil Kielce, Marek
Rudny i Robert Nowakowski.
Po powrocie do kraju natta druty·
na rozegrała dwumecn Dulkzybmi.
W Ciechanowie lepsi byli goście, wy.
grywa~26:24(11 :11), zd w rewanżu

Podadzą

sobie ręce?

• Wojna" mi~y ~Uchaelem Schumacherem a Damonem Hillem mote
doprowadzić do fatalnych skutków,
jeŚli dwaj kierowcy nic będą bardziej
ostro1ni - powiedz.iał Bemie Ecclestone, przewodniczący Stowarzyne.
nia Konstruktorów Formuły l.

słowniesctundowych.O momenc1c roz·
~a zawodów Legia - Ro•:nborg
faktyctnicdlznaksatehta.Dopieropo-

temrozlegniesi~gwizctctsędzleco.
-:tPaoiDłbleto,ajaklbęb:ltwynlk?

- Wrara Lecia. Z~ Wlłf\ latwiej pół·
niej przetyć niepowodzenie. Ale powin·
no być dobrze.

Walkower

Toporowsldtp !6, rozgry'II'IOJ będzie plenruy ogólnopolsld turulej komł:6wkł chloptów, ud k16rym patronat objęła nasza rtdakcja oraz kltltckl Od4ział .,Pepsl Coli".

na

przykład. Wszystko,oona.stąpina
&Odzln~ przed meczem rozpisane jest
wm~nullch, amekicdywodst~pach dG-

w Płoctu biało-czerwoni zwciętyli
26:23(12:11).
POLSKA: Góral, Stęaniewsld Nowakowski S i O, Grunkowiez 4 i O,
Bartniauk Si O, Wróblewsld 2 i 2, Us O
il,J.Bęcb.ikowsld lil,P.Będzlkowski

dla Katowic
Wydział Gier
Piłti Notnej, na

Polskiego Związku
wczorlljszym posie·
dzeniu plenarnym, po zapoznaniu si~
zdokumentiCJijdotyczą~ nic rozegra·
n ego meczu o mistrzostwo etsuatlasy
z 30 sierpnia br. Olimpla/Lechla Poz~
nali- GKS Katowice, postanowił zweryfikow.!tezawodyjakowaltowerJ:O
na korzyłt zespołu z Katowic. Olimpii
przysługUJe prawo odwołania do Prezydium Zai'Zljdu PZPN wciuu 14 dni.
Prawnym uz.asadnienicmtcj dec)7Ji
jest paragraf 16 usl l .,Pnepi!l6w
w sprawie organizacji rozgrywek w pil·
k~ notną~ z 14 marca 1990r., który m6·
wi, te ,.zawody o mistrzostwo odbywa·
j ' się systemem punkiOwym, katdy
zkatdym. Drutynyspotykają się dwu·
krotnie po jednym razie na wlasnym
boisku. Inny system mistrzostw mote
być stosowany wyt'cznie za aprobatą
Wydziału Gier".
Przypomnijmy, ;te działacze Olim·
pii sugerowali, te boisko w Poznaniu
nic było przygotowane do gry.
W związku z tym, GKS zaproponował
przeprowadzenie tego meczu na włas
nym stadionie. a rewant na terenie ry·
wala. Olimpia jednak na to nic przy·
stala
(p)

WczorajnaeurOPe.istich boiskach rG-

zecrano pojedynki pierwszej rundy

Obaj rywa]e mieli wciągu rotu trzy
kolizJe, a dwie w tym sezonie Grand
Prix.- Najwainiejsze,to przyznać si~
do bł~du- powiedział Michael Schumacber.- Jeteli zobaczę si~z Damonem, nie będzie dla mnie problemem
powiedzieć mu: wi~ i podać mu r~·

(1:0).

,.

pił·

tarstieco Pucharu UEFA. Oto wyniki:
'ó- Sło"tU Drałysłan - FC 1Wscrslautem2:1(1:0).
~ SCFrdbva~SiarlaPnp 1:2(0:1).
~'VitiqStanJiłCr-AJAiu:erre 1:1
(0:1).
~ RotorWelcocrad- MucbesterUnl·
te40:0.
V 7Jmbra Klslynlłw- RAF Ryp 1:0
V MyPa47 ~koskJ- PSV Eind·
bottal:l(l:O).
~ Lewski Sofia - Eendrad!t Aalst l :2
(0:0).
~

S,ll'llk Wladyka'lfkaz - U•erpool
1:2(1:1).
'Ó' FeMfkhc,e Stambul - Real Beds
MYllis 1:2(0:1).
~MalmMFF-NottlQ&ban!Forest2: 1

(p)

Grali na luzie
Na stadionie San Slro w MedJolanie odbył się wczo~ piei'WS%)' pojedJllek l
rundypi.łkankie&:o Pvcban UEFA, w którym prudwnikit'.llllubibldqo ZAC.
LĘBIA byl AC MILAN. leodale z oc:ukłwanlaml ZW'fdęsłWo od.nidJ.I&:ospodarze4:0 ( 1 :0). Bramki zdobyli: Savkeric w 11, Mach~ (samobójca) w46, Wheah w 66 IDoban w 71 .W..
ZAGŁĘBIE: Druur - MachaJ,
Roaowskoj, IWuiny, Nalepka- Kny:b.nowskl (od 84 min. Hebda), NaJew~
sk.l (od 67 min . Jasłmtl), Górsk.l,
Przerywacz - M~k, Szczypkowsld
(od 87 min. Szellp).
MILAN: lelpo - Puacd, Baral,
Maidin ~ Galll- Albertinl (od 79 min.
Ambrosinl), Donadon~ Bobu - Wea h (od 66 min. R. Bagio), Slmone.,
Sav:knk (od 73 min. Dl Canlo).
Żółte kartki: Knyłanowski i Przerywacz (Zagl~bie). Widzów 10 tys.
Wyst~p naszeso zespołu w ,jaski·
ni lwa" nie zakończyłsię pogromem,
jak to niektórzy prognozowali. Slyn·
na dru1yna Milanu grała na luzie,
jakby nie chciała zrobił krzywdy Polakom. Odziwo,ju:t w6 minuciegry
Slawomlr Majalt m6&1 pokusić si~ o
strzelenie &Ola, jednakjego uderzenie
minimalnie min~o bramk~ lelpo.

Kilka minut pótniej błąd Radoslawa Kałublego, który wybił pilk~
wprost pod nogi Savkerica. Czarnogórzec nie zmarnował ok~i i gos.
podarze objęli prowadzenie. Pót·
niej nie specjalnego si~ nie działo,
pilkarze Milan u grając na luzie~
to gościli na naszym przedpolu
bramkowym, jednak dobra postawa
obrońców zapobiegła utracie &ola.
Tut po wznowieniu gry dośrod·
kowanie Slmo• e zamienił na samo·
bójcz.ą bramk~ MllehaJ, później kap i·
talne suzaly Wheah i Bobana trafiły
do siatki i skończyło się na 4:0.
Za dwa łYSodnie w Lubinie re·
want. zapewne będzie tylko fonnal·
ności,. Dla polskich sympatyków
futbolu będzie to jednak wielka &rat·
ka zobaczenia w akcjijednych z najlepszych zawodników świata.
(p)

(0:1).

Czd
rundy

Nikła porażka Widzewa

Tylko Woźniak
W pierwszym meczu l rundy p librskiego Pucharu UEFA drui)'na łłdzkltto
WIDZEWA pnecrala w Odessie z CZERNOMORCEM 0:1 (0:0). Jedynego
gola zdobył Koukiewicz w 87 min.
WIDZEW: Woinialt- MichaJczuk,
Lipiński, Bogusz, &Jor - Podolsld,
Wyclsz.klewia, Czerwiec, Szarpak Koniarek (od 89 min. Pikuta), Sia~
daczka (od 90 min. Mi4$Zidewlcz).
t.óite brtld: Wydszldewlez i Bogus.r: (Widzew) oraz Husejnow (Czer·
nomorec). Widzów lO tys.
Niewątpliwie bohaterem pojedyn.
ku był nasz reprezentacyJnY solkiper,
Andruj Wofnlat, który nie popełnił
aniJednego bł~du, broniąc nawet rzut
karny w 88 min., e&ZCkwowany przez
Pufionon. TakJak to miało miejsce
w sierpniowym spotkaniu z FranCJI!
w Parytu umitJ~tności i szczęścia

Wotniakowi do 87 min.,
kiedy to po !"lUcie wolnym n1Jwy1eJ
do piłki wyskoczył Kozakiewicz i atow' pokonał naszego bramkana.
Mecz stal na przeciętnym poziGmie B;łównie za sprawą łodzian, któ·
rzy praktycznie nie stworzyli anijed·
n eJ dogodneJ sytuacji do zdobycia s ola, nastawia.~ącsię głównie na wybicie
z uderzenia mieJscowych piłkarzy.
Za dwa tygodnie w Łodzi podopieczni Fr&Jtdszka Smudy muszą zagnił
o wiele lepiej, chcąc wywalcz)t awans
do drugieJ rundy.

Pech Koseckiego

Zaproszenie
na korty

Podczas wtorkowego treningu
piłkarzy FC Nantes. RoilWI Kose<:ki
skr~cił kostk~ prawej nosi i jego wy·
st~p w dzisiejszym meczu Usi Mistnów przeciwko FC Porto jest wy.
kluczony.
Wcześniej kont~i ulegli kole·
dzy Koseckiego - Nicolu Quedec
i Jocelyn Gou rvennec. Ponadto za
tóltekartti nie zagrają: J ean-Mlchel
FeiTiiReynald Pedros.
(p)

Na innych boiskach

O i I,Budny7i4,Judycld0iO,Gowi•0
i 12, Olejnik O i l , Waslak O i O.
WedłUB wszystkich obserwatorów
najlepszym zawodnikiem na partie.
ci e- podobniejak na Sycylii- był Marek Rudny.
(pak)

.

Milan- Zagłębie Lubin 4:0 (1:0)

jeden

JERZVflGAS

koszykarze

Basket27.0rganizatorzyczebjąjeszczc

30chłopcówubranychwjednohteSIIojc

dobie&nie do wielkiej llqi Champion
Lcąuc UEFA, ttór11 nut~pme będ4
pozdrawilt!W$Z)'SI.kichobccnychnasta·
dionie i zas~ch przed telewizora·
mi.CotoznaczyLipMistn:ów-jcru:ze

salęboksersk\,

.Pod patronatem "Słowa Ludu" i "Pepsi"

Grają

-Legia rattyc:znłejcst tylko ~pomoc
nikiem" pównqo orpnizatort. Rolę t~
w imieniu UEFA Łatdorazowo pełni
szwljcarska firma z Lucerny .,Team~.
Dowództwo spnwuje dwóch SZWJjca.
rów,aledoichdyspozycjizaanptowano
kilbdzlCJi.lt osób. Tłumacze, kierowcy,
operatorzy- wszpcy obowi4Uowo mu·
~dobrze posługiwać się przynajmniej
~zytiem anpelsklm. .,Team• piKi za salę bankle~ i serwowane menu.
~Team• odpowiada tet za wystrój obiek·
tu, a kiłlej za właściwe UJtawitllit ret·
lam. Wczort,i przyjcellał wielki TIR wr·
pełniony retlamami spontora, którymi
udekorowane zostan.t trybuny, bramy,
kryta trybuna, Jota honoroWL ~Team•
wyznaczamiejx.adlapotrzebetiptelcwi.eyjnych.
-Zawody trwa,ilj- powtarza pani flt.
bieta.- We wtorek w aodzlnach popołu·
dniowych odprawa ze lłutbami ~
towymi, inspektorami firm ochron~JB
tich, z przedstawicielami telewilji pol.ttiej i anpelstiej. Przyjeellali sprowadzeni specjalnie dla potrzeb telewizyjnycli
fachowcy od g:rafiti komputennvej.
Przewidzianajest próbałwiatla. Czltf}'
maszty dysponuj11 jut nit~l\4 moą
poiOOiuxówkatdy. Na Le&~iwieczorem
będzlej.akwdZJcń -dodaje pant Eltbicta.
l w tejsccnem nas""'i OSIIIIIII ~ceremo
nia" przed meczem. A dzdjut na próbie

Sport

~ Olymplakos P\uus- Bnlllk Martbor2:0(0:0). Bramb Andnda JIISkowla~
b. w 51 min.
-:t Brotndby Kopullap - U!lestroem
3:0(1:0).
~ Hapoel Beer Sbeq - FC BarnloiUI
0:7(0:2).
~ Bayem Moucblum - Loltomotlw
Moskwa O: l (0:0).
~ Sparta Pnp - IF SllktborJ; 0:1
(0:1).

* RadDa:Stras'-'1:- \.l]JI$

Buda-

peszt3:0(1:0).
~ SC Utrse - lknfiea. lbbo111 1:3
(1:1).
..:t Ralth Ro•ers-IAAkruesJ:l (1:1).
VAIL1trla\\o1ede6-I)yuao!Wńsk 1:2
(0:2).
V Roda Kerkraile - Olimpia Wlana
5:0(4:0).
-:t Lup.no -lnterl'tłedlolu 1:1 (0:1).

http://sbc.wbp.kielce.pl

(p)

wystarczyło

(p)

~

Radomskie Towarzystwo Te·
nisowe ,.Radomiak'" organizuje 16
t 11 września turniej tenisa ziemne·
go w nast~pujących kategoriach wie·
kowych: chłopcy- ,.sknaty• (do lat
12), mlodz.icy (do lat 14) oraz ju·
niorzy (do latl8). Zgłoszenia telefoniczne: 426-96, 63-80-63, 508-10
(fax). Wpisowe w wysokości lO zło·
tych.
Turniej zostanie rozegrany pił·
karni ,.penn". Weryfikacja odbędzie
si~ na kortach przy u l. SIIUg.a 63
w dniu
rozpocz~cia
turnieju
w godz.inach 8 - 8.30, a losowanie
bezpośrednio po weryfikacji. Tur·
niejjest organizowany pod patrona·
ternwiceprezydenta Radomia, Lesz·
ka Klodzh\skiego. Sponsorami są:
Bank EneraetJki, Pekao BP oraz
"Warta". Dla czterech pierwszych zawodników oru zwycięzców tumiejGW
pocieszenia pnewidz.iaao naJrodY
neczo.-e oraz dyplomy.
~ Kielecki Okrę:gowy Związek
Tenisowy organizuje w tym samym
czasie(l6-17września)piątyiostat·

nj turniej w kategorii ,.skrzatów" (do
latl2)i mlodzik6w(dolatl4)nakor·
tach T~czy przy ul. Zagnaóskiej 110. '
Początek w sobot~ o godzinie 9,
a sponsorami turnieju są: "Coca-Cola" Oddział w Kielcach oraz Cenln1m
InronnaQi l Uslug TuQ'stycznych
"ATił".
(,.,p)
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~ =-~";ć;;;;;owiczanki? 1i 1; ; : : ~:a Stali
W~jnih:wykle, bojaiwn•,il!Uia~!sobot41: nowysezonzainaupnQĄb

SQ"brkl ekstnkluY. W eronie 14 n~lepgydl dndyll knJu bęUie tskie zespól
A.utonomlcz:nł'j Selttjl Koszyk6wkJ Kobiet Fundatja STAR Stancllowlce. Ponliltj pubUkldemy nasz tncłyqjay .,Skarb Klitka" z:awk~ĄCJ' WSl)'Stlde nlu.bę

dae lnronnacje dla sympatylt6w starachowlclddl kOSQ"bnlt.
W ostatnim cu.sie koszykarska
centrala przyzwycza.iła nas do reorganizacji systemu kobiecych roz&f}'·
wet. Nic inaczej ~dzie takte teraz,
bowiem walka o tytuł mistrza Polslti
tOCZ)'Ć si~ ~dzie według odmiennej
formuły ni1 miało to miejsce w poprzednim sezonie.
W pierwszym etapie, który
t przerwą świąteczno-noworoczną
potrwa do 10 lutego 14 zespołów
grać ~dzie systemem katdy z każ
dym mecz. i rewant. Nast~pnie
w drugim etapie, drutyny podzielone zostaną na dwie grupy mocniejSl4 (złoton11 z ośmiu czołowych
drutyn tabeli), która walczyć bfdzie
systemem play off o mistrzostwo
kraju oraz slabSZli (zespoły z miejsc
9-14), rywalizujące o utrzymanie sif'
w ekstraklasie.
Czołowa .ósemka• rozeva trzy
rundy play off. W pierwszej systc-

mcm do trzech wygranych zmierzą
lz8,2 z 7,
3z6 i4zS. W drugiej rundziezespoły walczące o miejsca 1-4 grał b~ą
ponownie do trzech wygranych, natomiastomtcjscaS-8mcczi rewant.
W ostatniej finałowej fazie rywaliza·
cja o tytuł Mistrzyń Polslti toczyć się
będzie do czterech wygranych, zaś o
miejsce trzecie do trzech zwycięstw.
Grupa spadkowa rywalizować b~
dzic w dwóch rundach play off. W
pierwszej zmien.ą się ze sobą zespoły9zl4, lO z 13oraz llzl2. Poltonanc drutyny (w systemie do trzech
wygranych spadają do drugiej ligi,
natomiast zwyci~zcy awansują do
drugiej fazy walki o utnymanie.
Tym razem zmic~ się oni systemem Wdy z każdym (mecz i rewant u siebie i na boisku rywala).
Drużyna, która zajmie ostatnią lokasi~odpowicdniodrutyny

One będą grać
A•tHo.la.aSekja KouyUwkJ Kebid r . .acp SW Standtowice.
Rok założenia Itiubu - 1926; rok założenia fundar,ji - 1992.
Adres klubu - Standlowke lll. Szkolna 14 (t~. D-47 74-GJ..4CI); łtala sportowa.J. Sd:obla lO {pojna.Dołt 500 miejsc: sledzwda, t d. O-f7 74-71-52).
Ceny biletów- S :d (DOrmalne), J :d (ulaowe).
Prezes- Ju~tDSioka, wiceprezes fundaQi i ltierowniltdrużyny- Wiestaw Slob. kierownik biura- Jan Banosik, odnowa bioloaiczna- ADdruj hcek, trener-

t~ opuści ekstrakt~. natomiastdrużyny z pierwszego i drugiego miejsce pozostną w l lidze. Rywalizujące
drutyny mąią całkowitą jasność co
do systemu rozgrywek i oby do koń
ca sezonu nic si~ nie zmieniło.
Naszjedynak w pierwszoligowym
towarzystwie przyst~pujedo sezonu
1995196 w nowej autonomicznej
strukturze pod nazwą ASKK Funda·
ej a Star Starachowice. Sporo zmieniłosi~ także w składzie, jakim dysponować będzie trener Mariaa ~~.
Odeszła do Polonii Warszawa najlepsza w ubiegłym sezonie koszykatka Staru Edyta Lapka. Czy nowo
pozyskane zawodniczki uzupełnio
ne najbardziej utalentowanymi juniorkami będą w stanie ją zastąpić.
Odpowiedt na lał postawione pytanic otnymamy jut podczas rywalizacji na pierwszoliaowych parkietach, jednak nie ulep wątpliwośc~
że starachowiccy sympatycy koszy·
kówki jesienią i Zitr14 na pewno nie
będą mogli narzekać na brał emocji.

(wid)

Dzisiaj grają
Błękitni
prz~~~~~~ieg:~~~Ogn~~~~~

wi piltarze Blęk:iłDyc:h zmierzą si~
w 1132 finału Pucharu Polski z drutyną lubcls.lt.iego Mc.toru.
(p)

Nasi w kadrze
makroregionu

Marluz.l~

Kadra zespołu: 8ubara Z.Clkowsb (261at, 170 cm wzrostu, ro~~).
EwaSuud6sb(22, 170, roz.grywt,jp.),ApieszbPcdet(22, l
ca),Barban.Pechet(ll, J(iJ, r~ąca),AauKnywlcb(l7,1
ca), JuDna l.Dorow:sb (11, 174, rozarywl,jp.), Staaisła
sltrzydłowa),AmlaKęa:ler(l8,182,skrzydłowa),Aualałę

n,

wa),A.Mt..Piłbnb(ll, t
Strzydlowa), PaalluGos(l6.. l lO, skrzydłowa), LlliaGłiKHwlb(27,187,środkowa),Natuza'l'bau.t(27,188,jrodkowa}, WUde-

Kruau.". (27, liS środkowa).
Przytzyty- Szaedibka (Widzew Łód:t), Ghd.owsb. (Start Lublin), Ges, Plebrslta, Zabon~wska, Barhn Podlet, Knywlcb, lalęska (juniorki).
Ubyły- Uyta Lapb (Polonia W-wa), Ewa 1Jsowaka (koniec kariery), Małp

rła

ruta Jackowska (urlop macicrzyńslr.i).

Powalczymy!
WIESLA.WSLOKA.:- W aasiclctnicjprzerwyzarównosetcja,jałi zcs.

pół

znacznie si~ pn.cobruil. W nowych strulttuach i znacznic zmienionym, odmłodzonym składzie pnystę:pujemy do tolejnego sezonu w cltstraltlasic. Naszym celem minimum
jest utrzymanic się w pierwszoligowym towarzystwie, natomiast maksj..

16 WRZfSMA
Wisbl Kraków- FUDda(ja STAR
AZS Toru6 - Olimpia Pomań
Heros hbianice- Warta Gdynia
AZS Ru:szów- WłOknhrz Biał.
Start Gda6sk - LKS Lddt
fłHUa/A1..SILedP.-StiloaGomw

Polonia W-wa - Slęza Wroc:law

nWRZfSMA

SfAR- Slęza

Stilon -Polonla
LKS- HesljalAZSILc<:h
Wlóknian-Start
Warta - AZS Rzeszów
Olimpia- HcnK
Wisła -AZS Toruti

JOWRZfSMA
AZS Toruii- STAR
Hervs-Wisla
AZS Rzeszów - Olimpia
Start-Warta
HcsljalAZSILech - Włókniarz
Poloaia- LKS
Stęza- SIJion

mum- awans do grupy ośmiu ra,jlepszyeh dtutyn kraju, walct,Ących o tytuł mistru Polsti.. MotJiwości zespołu zweryfikuje walka o mistrzowskie
punkty. Na pewno powalczymy o jak
najwytszą lokat~. cboć rywalki są
groźne. WzwiązkuzodejściemEdyty
Łapki, która była liderką drutyny
zmieni się tak::tc styl gry, a clątar odpowiedzialności musi spaść na inne

zawodniczki. Bardzo liczymy na doping i tyczliwość kibiców.

Nastadionieł6dzlticcoAZSodby
ty si~ pierwsze zawody Pucharu
PZI..Ajuniorów młodszych w lcltlticj
atletyce. Na atarcie stanęło 8 zespo-

lów maltron:Jionalnych, a w ekipie
środkowo-wschodnicto wystąpili zawodniczti i zawodnicy z Kielecczyzny. Oto ich wyniki:
2. Artar KDcz(Budowlani)w nucie
dyskiem- 49,10 m; 4. Artur Pedlytt
(Budowlani) w biCIU na 110 m pł. IS,IS, Kollnld Jasl6sld (Budowlani)4.06,87wbiegu na 1500 m(retordtyciowy), AMa Komb.arayll (Olimp
Końskie) 61,05 na 400 m (ret. tyc.),
Apleszb Mwank (Olimp) 15,67 na
100m pł. i Domlnlk KU (Budowlani)
58,60 na 400 m pł, 3. sztafeta 4xl00 m
chł.(bieg1Peirytt)43,67.

Drutynowo reprezentacja makroregionu łrodkowo-wschodniego zajęła siódme miejsce.
(pak)

w

- Szczytem naszych marzeń jest
10 lokata w lidze, dająca nam utrzymanie w cksualr.lasie- mówi szkoleniowiec nowod~bskiej drutyny,
Adam BunJo.- Średnia wieku moich
podopiecznych wynosi 17 lat
i wszyKy są wychowankami klubu.
Ze wzgl~du na trudną sytuacj~ fi.
nansową sekcji, nie stać nas było na
jakiekolwiek transrery, totet w rozgrywkach będziemy uczestniczyć
w tym samym składzie, którym wywalczyliśmy awans. Nic mogliśmy
tak.że w pełni przepracować okresu
przygotowawczego przed liM, zamiast treningów w hali, musieliśmy
ćwicz)Ć w terenie. Dopiero od Ił
wrześniazostaliśmy wpuszczeni do
hali, totet stopień wytrenowania zawodniczek i zawodników oceniam
na l S- 20 procent-dodał AdamBunlo.
Jak więc widać, beniaminek roz·
grywekstaje przed niezmiernie trud·
nymzadanicm i miejmy nadziej~, te
cel swój osiągnie. Oto skład d rutyny
WczorąjwLublinierozcgranyzo
stał pojedynek 1/32 pilkarskiego Pu·
charu Polsk.i, w którym miejscowa
drugoliJowa Labliiilanka przegrała
z beniaminkiem eltstrałJasy, tarnobrzeskąSiafk40:3(0:1) .
Bramki zdobyli: Dlalek w 19, Z.c6n:ld w SS i Tyłtursld w 90 min. (kar-

ny~lARKA: Pawlak - Wlkzok, t.acluńk, Kakłelka, 'l)barsll.l- Adamns.

OMc.

Z.córsld. Klelbowttt - Ję
draszcz)'.k,Bialek.
Podopicczni trenera, Włodz:Lmle
na ~on nie mieli tadnych problemów z odniesieniem pewnego
zwyci~twa i awansu do kolejnej
rundy pilkankic&o Pucbaru Polski.
Trzeba dodać, te mogli oni strze!E
znacznie wi~cej goli,jcdna.k. na przeszkodzie stanął bardzo dobrze dysponowany wczoraj Jak•b Wlerubowsllł w bramce lublinian.

Zostań

kickbokserem

Selll;ia klcllboksersb ~e
lO Racbu ocłuu aabóc do pupy pocz::-.~j. Wczwartck,l4 wndnla
o 11Hh. 17 w siedzibie kluba przy ul.
Pilsudsldeto odbędz:le słę spotkanie
Informacyjne. Trenin&f odbywaf się
bęb4 w SP nr li w Sbrtyslca.

-------------------------------,

Kto, z kim, kiedy?
Warta- HesUa/AZSILech
Olimpia - Start
Wisła- AZS Rusz6w
AZS Toruń- HenK

Stiloa-Warta
LKS - Włókalan

18 PA1DZIF.RNIKA
STAR- Włókalan
Warta - LKS
Olimpia- Stilon

Ił PA1Dl1ERMKA (iroda)

HentS-SfAR
AZS Rzeszów- AZS Toruń

Start- Wisła
Heseja/AZSILech- OUmpla
Polollia- Warta
Slęz:a - Włókalan
Stiloa- LKS
14 PAźDZIERNIKA
STAR- LKS
Włókniarz - Stilon
Warta - Slęz:a
Olimpia - Polonia
WlSia- Hesłja!A7SILech
AZS Toruii- Start
Heros- AZS Rzeslów

U LISTOPADA (śrCHb.)
Wisła-Warta

1 PAŹDZIERNIKA
Star-Stilon

Polonła -WISła

Wl6bian:- Polonla

Sk,.- Olimpb

Start- Hes(la/AZS/Ledl

•

Włókniarz- Wisła
Warta-Ołłmpia

AZS Toruń - Polonia
Heros- Heslja!AZSILedl
AZS Rzeszów- Start
4 USTOPADA
Start- STAR
Hcslja/AZS/Lech- AZS Rzeszów
Polonia- HcntS
Ślęza -AZS Toruń
Stilon - WISłA
LKS- Olimpia
Włókniarz- Warta

8 LISTOPADA (śro••)

PA1DZIERNIKA

Sliłon-Heros

LKS- AZS Toruń

STAR- Olimpia

STAR- Warta
Olimpia- Wl6knlan
Wlsla - LKS
AZS Toruń - Stilon
Hervs- Ślęu
AZS Rzeszów- Polonia

Zł

UUSTOPADA

He5Cja/A7S/Lech - STAR
Polonla-Swt
Slęu -AZS Rzeszów

Wisła- Sięza

AZS Rzeszów- STAR
Start - HentS
HesQa/AZSILcc:h- AZS Toruń

LKS-Sięz:a

W ~bU!uĄ niedzielę nowy sezon plenrszollaowy z:alnaugurąA druf1ny
badmintona. aronie dnnasluzespolówmaldll słę takabad.młntonlkł Słali
Nowa Dęba, którzy 111 bealamlnklcm w tym towan)'Słwle.

AZS Tol1łń - Włókniarz.
Hervs-LKS
AZS Rzeszów - Stilon
Swt-Sięz:a

HcsljalAZSILecli - Polonia

18USTOPADA
Polonia- STAR
Slęza- Hesija/AZSILuh
Stilon-Start
LKS- AZS Rzeszów
WłókDian- HentS
Warta-AZSToruń

Ollmpla- Wlsla
Tcrminy spotkań rundy rewantowcj:25,n(łroda)listopaU.,l,9,13

(IMa), l6p11dala,6, 13,20,24(1,._.

ob),27sty<lfb 1"'•,3, 101......

http://sbc.wbp.kielce.pl

Stali Nowa Dęba i tcnninan rozgry·
wek:
MaJeorzata Gawrońska (18 lat),
Anna Szypula (17), Ma1dalena Salek
(17), Macdalena Kam:narsb (13),
Aneta Karklit (13), Cyprian Gennatowski (20), Wojelech Gawnniskl (20),
Dawid Powęzka (I 7), Jaeelt Grzelak
(11), Damłan Byczek (17).
Trener- Adam BuaJo, prezes klubu - ZblcnJew Wan:bol, prezes
TOZB- Zypnual Kam16skl, kierownik sekcji i drutyny - Tadeusz Gerwatowskł.

17 września w Rzeszowie: z Zetmerem Rz.esriw i Kolejarzem Często
chowa.
28-29 p.afdzicmika w Krakowie:
z Polonczem Warszawa, AlSIAGH
Kraków i SKB Suwa.łki.
Ił - l2listopada (miejsce do ustalenia): t Technikiem Głubczyce, Stal~ Plock i Ruchem Plotrllów Trybunalsld.
2 - 3 grudnia (miejsce do ustałe·
nia): z PiaslemSiupsk., Wllc:ą Garwolin i Zrębem Selcc: Kujawskl. (pak)

Piłkarski

pp

Wygrana Siarki
w Lublin i e
Po serii nicpowodzeń w pierwszoligowych roZ&JYWkaCh zespól Slarti
jak najbardziej serio potrakowal
spotkanie, całyczaspanując na boisku. Gospodarze natomiast wydawali
się być un~ezcnisobotnim pojedynkiem z Jagiellonią w Białymstoku,
chociat i oni mieli idealne sytuacje
do zmiany rezultatu. Trzykrotnie
jednak Szwed przegrał pojcdynł.i
z Mutiem Pawlakiem.
Zwyciptwo w Lublinie cieszy
i powinno dodać tamobrzetanom
wiary we własne siły przed kolejny·
mi meczami ekstraklasy.
(pak)

Z oka9i 58-lecia Ruchu

li- ligowcy lepsi
Wczorąi w Skarżysku rozegrany
towarzyski mecz pilt.arst.i,
w którym drutyna złotona z byłych
i aktualnych zawodników Radia
zmierzyła si~ z KSZO Ostrowłec. Po
ciekawym przebiegu pojedynek zakończył si~ zwyci~stwcm druaoligo·
wców 5:2 (3: 1). Bramki zdobyli: Mostołek w 7 i Kępa w70 min. (kamy)dla Ruchu; Brytan w8 i 30, Onedlowskl w39i 1:eiUDwskł w78 i 80 min.dla KSZO.
RUCH: Kępa - Lytwa, Stefa6sti,
Kobus., Ostrowski - A. Doma6skl,
Orótd:t.. Tokarczyk. Kac::unarayll Loskot, Mosiolck. Ponadto grali: M.
Domań.skł, Slowlń.sld, Jankowski,
Kozubek, Komackl.
KSZO: Styczyńskl - Baćmaca,
Przypkowskl, Orzecltowski, Adamus
-Gaweł, Rejc:zyk, And ula, adllkowskl - Brytan, Dranlckl. Ponadto:
Graba,1.elazowsk:i, Sudól.
Spotkanie, uświetniające obchody 50-lecia Kolejo•ełO Klubu
Sportoweco Ruch mogło się podobać . Szkoda jedynie, że nie dopisali
kibice, których na stadiome ~awilo
sif' tylko około 200. Przez caly czas
przcwag~ posiadali podopieczni Janusza Balucowsldeto, którzy mogli
wygrać wytej. Zespół Ruchu prowadzili we wczorąjszym meczu Krąa
to f Kombek i Cusław Domański.

został

(Mas)

SLOWO

LUDU

NUMER 212T+C

W tym roku w rejonie koneckim paliło się już 182 razy

Za

dużo pożarów!

W re,lonie działam. Komendy Rejonowej Państwoweł Straży fil>
żarnej, tj. w gminach: miiyn. Stąporltów, Końskie. Radoszyce, Smyków, Ruda Małeniecka l Słupia Konecka, straiacy odnotowali 239
ró:łnych zdaneń , przy likwidowaniu których brali udział.

Skarżysko

11 Letnie
Koncerty
Festiwalowe
W

środ~,

13 bm., o godz. 18.30

w auli Państwowej Szkoły Muzycz.
nej w Skarżysku-Kamiennej roz-

pocznie si~ fina! II Letnich Koncertów Festiwalowych.
W łr.oncercie weźmie udział
Orkiestra Kameralna ,.Arcata" oraz
Halina Guslewa-skrzypce i Elżbieta
Bielokopyton- fortepian. Orkiestrą
dyrnuje Jurij Kurkow.

Na wspomnianym terenie wybuchły 182 potary. Oznacza to, te
jest ich mniej mt w ł994 roku, gdy
paliłosi~ai.300 razy. Niemniej straty
sąznacme iprzekraczająSI2,S tys. zł.
W budynkach utyteczności publicznej wybuchły 4 potary, a obiekty
mieszkalne paliły si~ ai. 22 razy. Potary zanotowano tille w obiektach
produkcyjnych- S. W innych obiektachogień trawił 16 razy ludzkiedobra materialne. W lasach wybuchło
SS potarów i aż 70 w rolnictwie.
N~cz~stszymi przyczynami potatów mimo prewencji i wyższej
świadomości ludzi-jest nieostrotne
obchodzenie SI~ z ogmem. Odnotowano równietat 23 podpalenia.
W akcjach gaszenia oania brało
udział 181 :zast~pów- 819strataków
Z jednostek ratoWnJCZo-gałniczych
PSP. Nie obyło si~ bez ofiar w ludziach. Oto np. w potarze domu

szywe alarmy.
W tym roku samochody bojowe
10 razy wyjetdtaly zwabione infor·
m.acjami o potarach. W okresie roimonego roku, na fałszywe wezwania
stratacyjechali 24 razy.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
i ochotnicze strate potame cierpią
naniedobórpienit:dzy i niedoinwestowaniesprz~towe. Dalej tak b~ nie
mote,tebyz.awodowastratpotama
nie miała np. drabiny si~gającej
szóstej kondy&nacji bloku wielorodzinnego.
Mechaniezna drabina wspomnianej długości kosztuje kilka miliardów starych złotych. Można ją z po-

elektronlczn~

do

l!'atenla

Waga wartości 24 mln została
zakupiona dla SZpitala przez sp6łk~
,.Styropol".

Jak powiedziano nam w stacji
nowy sprzęt będzie niezwykle
pomocny przy wykonywaniu dializ.
Dziennie korzystać z niego będzie
blisko dziesifł osób.
(CH)

swoich

piem~

&miny wygunik mate

okazać Się

iWiCiOi
~

-

Był

Jan

czają- w raz1e potrzeby - od Zakła·
du Enerz;etycioeao.
8~ mote, samorządy aminne
z terenu działaniaKR PSP dojdą do

sprz~tem niezb~dnym dla

ratowan1a

tycia.
MARIAN KLUSEK

Nie ma drobnych!..
Obok konn:klqo dworca PKPPKSjat chyba z szdćpunktów spnt-daży różnych artykułów. No SD"!)'m
dworcu są cztery kasy bifttowe PKP,
z których zozwyc:af czynna jat tylko
jedno oraz t/wit - zawsze aynne kasy PKS. Wszyscy klrtnd 1ptuaitrowle .obrar::qjq• pienitdzmi.
1 tu zoayna sir problem, zwlasza.a
rano wponledzlal ki, gdy pasażer chce

Stacja dializ lit' Szpitalu Miejskim
w Staradlo•icach wr.bopdla się
przed kUkoma dniami o nowoaes~

żeby cz~

Niepokojącym ~awisk.iem są fał

Dardla
stacji dializ
pac;ientów.

wniosku,

dzy przeznaczyć na kupno wysit:&nika. A przeciet na terenie k.atdeJ

w Momociehej zginął jeao właści·
cielf 78-letni Józef S. Natomiast po
potarze w Koftskich, na skutek poparzeń zmarłajedna osoba, Katarzyna C.

Odbędzie si~ tet promocja mło
dych ze Skar::tyska-Kamienncj.

waaę

wodzemero w koneckich warunkach zastąpić wysi~gnikiem. Ten
kosztuje nieco mniej. Ale takie go
nie ma na wezwanie. Stratacy poty·

Pomnik po remoncie

Fot. M. Klusek

Odnowienie pomnika
Zakoticzono remont l odnawiaale
pomnika Partyzantów na konec.kim
cmentarzuparar..alnym.
Cały obelisk został odnowiony
i pomalowany. Uporządkowano
tille alejki i usytuowanie mogi ł
u stóp pommka. Twórq i wyko-

nawcą

pomnika był anyst.a rzetbiarz Wojdech Durb. Ten sam
artysta ma w Końskich jeszcze kilka
innych pomników: Kościuszk~ na
koniu, pomnik Wdzi~czności i Syna
Marnotrawnego, zdobiącego fronton plebanii.
(mak)

* Nowe oznakowanie w Ostrowcu * Oświetlenia na
skrzyżowaniach * Ograniczanie prędkości

nabyć
biltt uiszaajqc oplot(
banknotem np. 50- czy JOD-zlotowym.
Kaso "nit ma wydać. N(l l przyszły
pasaitrgania l b(lnknoum )11 rrku od
klo.rku do skltpu, późnltj do baru, a
jtszcze późnitj do inn'SO punktu
hond/owtgo. ZdafUl SI( CZ(SIO, it:
autobus, lub podqg odjedz/t, gdyż nit:
mo zamiarucztkać no spóinlalsklth.
1 to nie z własnej -..·iny...

Turniej Recytatorski
XVIII 1\Uęlhywojewódzki Turniej
Rec.ytalorskJ Uteratury RqionaJnej
odbędzie się w połowte listopada
w Starachowicach. Wewneś.Diul paidzlemlku pruprondzone zostan,.
eliminacje środowiskowe.
Tum1ej, którego celem jest
przede wszyst.kim popularyZacja
twórczości plsarzy regionu kielecko - radomsto - sandomierskiego
oraz kultywowanie p i~kna j~zyka
polskiego, jest imprezą otwartą dla
mlodziety powyt.ej 15 roku tycia
i ma zasi~g mi~dzywojewódz.ki.
Obejmuje województwa: kieleckie,

radomskie, piotrkowskie i tamobrzeskie.
Turniej przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: konkurs
recytatorski, poezji Śpiewanej oraz
turniej teatrów jednego aktora.
Choć do finałowego przeglądu
w Starachowicach pozosta ł ojeszcze
sporo czasu, c h ~tni do udziału w
nim muszą przygotowywać si~ jut
teraz. Warunkiem uczestnictwajest
udział w eliminacjach środowisko
wych. Szczegółowe infonnacje na
temat turnieju powinny b~ Udost~pnione w domach kultury. (&sa)

Bezpieczna droga

W Ostrowcu Sl!iętokrzyskim został powołany zespół do spraw bezpiec:zeDstn w ruchu drogowym. Jero udaniemjest przeprondunle kompleksowej
hutracji ulic i tras przejazdowych. ZespOI zbada pra-.ridlowośt ustawienia maków drogowych l usunie miejsca szc:zecólnie niebezpiec:zne. Cllce WprowadzU
do przedszkoli t szkól n aukę bezpieemego poruszania się po drogacb. Zespół
pow-stal w ramach programu "BeZpieczne miasto".
W miniony poniedziałek odbyło
się w Urzędzie Miasta spotkanie wiceprezydenta miasta, Waldemara
Pa!ucba i specjalisty ds. prewencji
kryminalnej Komendy Rejonowej
Policji, aspiranta Wiesława Olruł
dela. Podczas spotkania powolano
zespół, który zajmie si~ bezpieczeń
stwem w ruchu drogowym. W jego
skład weszli komendant Straty
Miejskiej, Włodzimierz Jakubcnn;k.l.,
inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urz~du Miasta,
KlzymofKa11:ut, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, komisarz
JenyBroiyu.
Wmieściewieleulicjestslabooz

nakowanych. Niektórzy uw~ą, te
w wielu punUach lepsze byłoby oznakowanie poziome nad ulicami, na
duteJ wysokości. Nalety si~ tak.te
zastanowić, czy nie odciątyć głów-

nych ulic poprzez zorganizowanie
objazdów. Motliwe byłyby zmiany
kierunku ruchu, gdyby zaszła taka
potrzeba. Konieczne staje si~ usuni~cie miejsc szczególnie niebezpiecznych włącznie z ustawieniem
siatek ochronnych mi~dzy przeciw·
nymi pasmami ruchu. Mówi sit: taite o postawieniu przed wieloma pla·
cówkami barier, słupków, łańcu
chów. Chodzi o wykluczenie nagłych wtargnifł najezdni~.

Szczególnie pilną sprawąjest wytypowanie sknytowań, na których
niezb~dne
jest zainstalowanie
oświetlenia. Lepiej należy takte oz·
naczyć przejścia dla pieszych. Razwata sit: takte mot1iwość ograniczenia p~dkości na wielu ltllSach.
Wszystkie wnioski i propozycje
mają być sfonnulowane do końca.
wneśnia. Pó:tniej zesp6tprzek.ate je

odpowiednim organom do realizacji.
- Zespół powolaliśmy w ramach
programu "Bezpieczne miasto..
- mówi aspirant Wiesław Chruściel.
-Chodzi o ehminacj~ okoliczności,
które sprzyjałyby powstawaniu
przest~pstw. Dątymy do poprawy
beZpieczeństwa ruchu drogowego
i bezp i eczeństwa pieszych. Staramy
sit: takte uwzglt:dnić wszystkie potrzeby mieszkańców. Niepokoi nas
duże zag~szczenie ulic w godzinach
szczytowych.
Zespól razwata takte mot1iwość
prowadzenia w przedszkolacb
i szkolach Zljf.Ć, paś~nych bezpiecznemuporuszaniu się:. Konieczne stają si~ lekcje udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach z.agrotenia.
Takie spotkania przedstawicieli
Komendy Rejonowej Policji i Urz~
du Miasta mają odbywać si~ raJJ>
w miesiącu. Katde z nich b~dzie poświt:cone jednemu z zapdnień zatwierdzonego wcześniej programu
,.Bezpieczne miasto•.
ANDRZEJ NOWAK

Koóskie. Tartowica rolna po deszczu

Fot. M. Klusek

Jak w lusterku
Na koneclciej targowicy rolnej, we
wtorki i piątki katdego tygodnia,
handel kwitnie nad wyraz dobrze.
Tu motna n ab~ w wi~kszych iloś
ciach - ziemiopłody, wyroby zza
wschodniej granicy, jak te t i inne
popularne artykuły sprzedawanejak
w sklepie detalicznym.
Coraz wi~j mieszkańców i przyjezdnych odwiedza ten teren. Najgorzej jest po deszczu. Trudno
przejść przez plac. zwłaszcza tam,

http://sbc.wbp.kielce.pl

gdzie sprzedawane są ziemiopłody.
Terendladet.alistów,,.ciucbowców"
i drobnicowców jest wspaniale
wybetonowany. Ci w rnie niepogody ma_M jeszcze do dyspozycji
wiat~.

Totet gdy chcemy kupić mar·
chew czy ziemniaczki droat: po
deszczu musimy poko nywać skokami, by omijać ,.lustereczka" kałut.
(mak)

